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Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wat Paulus bedoelde, toen
hij schreef dat hij als een plengoffer geofferd zou worden.

Antwoord: Paulus schrijft hier twee maal over:
Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het
tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. (2 Tim 4:6)
Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst
van uw geloof, verblijd ik mij ... (Flp 2:17)

Waarom vergelijkt hij zijn naderende dood met een offerande? En
waarom dan niet met het offer van een dier — ook zijn bloed zou
toch worden uitgegoten — maar met een ‘plengoffer’?
Wat was dan een ‘plengoffer’? In de Wet van Mozes is te zien dat bij
ieder offer ook een beetje wijn werd geofferd (Ex 29:40). Het offer
was niet compleet zonder de wijn. Dit plengoffer hoorde erbij, dat
zien we duidelijk in Numeri 15:24:
... een brandoffer bereiden, tot een liefelijke reuk voor de Here,
met het bijbehorend spijsoffer en plengoffer volgens het voor-
schrift, evenals een geitebok tot een zondoffer.

Wat is de betekenis hiervan? Een plengoffer werd nooit alleen ge-
bracht; dat was niet voldoende. Wanneer Paulus dan schrijft: ... in-
dien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw ge-
loof, wil hij zeggen dat het geloof en de aanbidding van de Filippen-
zen centraal staan: zijn dood zou slechts een soort aanvulling daarop
zijn. In 2 Timoteüs 2 wil hij kennelijk zeggen: ‘ik kan mij inspannen,
de Heer ten dienste zijn, hard werken, zelfs voor Hem lijden en ster-
ven — maar redden kan ik niet’. Hij kan niets bereiken behalve als
aanvulling. Hij weet hoe beperkt zijn eigen bijdrage is — alleen met,
voor, in Christus heeft zijn werk nut. Maar het tegenovergestelde is
niet minder waar: het hoofdoffer heeft het plengoffer nodig — het
mist iets, is niet compleet zonder dat beetje wijn. De betekenis is
dat het offer van Christus, hoe absoluut en uniek ook, ook Paulus’
offer nodig heeft — en ook dat van zijn volgelingen. De effectiviteit
van het werk van Christus hangt ook af van de medewerking van
mensen die het Hem nadoen. Gods bedoeling is dat de zelfovergave
van Jezus andere mensen ertoe bewegen zal zichzelf te wijden aan
hetzelfde werk van liefde en behoudenis.

In Kolossenzen 1:24 schrijft Paulus daarbij passende woorden:
Nu verblijd ik mij over wat ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn
vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten
behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente.
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Ontbreekt er iets aan het lijden van Jezus? Heeft Hij niet genoeg
geleden? Dat kan Paulus zeker niet hebben bedoeld — het idee is ab-
surd. Maar wat dan wel? In Filippenzen 2 noemt Paulus Epafroditus.
Hij kwam uit Filippi, en was enige tijd bij Paulus in Rome, maar was
ziek geworden en bijna gestorven:
Want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen en hij
heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienst-
betoon jegens mij ontbrak. (Flp 2:30)

Paulus gebruikt hier hetzelfde woord als in Kolossenzen 1:24 hus-
terema — ‘datgene wat ontbreekt’, ‘tekortkoming’.

Jezus had beloofd dat Hij zijn volgelingen altijd zou bijstaan, hun
Parakletos zou zijn. Maar hoe? Geestelijk, in hun gebedsleven, kon
Hij dat wel — maar in praktische dingen was fysieke aanwezigheid
nodig. Wie zou helpen als iemand ziek was, of geen onderdak had?
Iemand moest zijn of haar handen, stem, voeten en krachten ten
dienst van Jezus stellen, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de ge-
meente. En die iemand was voor Paulus geen ander dan Paulus zelf.
Zo ziet hij inderdaad zijn taak en zijn roeping. Als één van de boden
of afgevaardigden, die Jezus’ werk van liefde, van genezing en heil
in hun fysieke aanwezigheid zouden voortzetten.

Maar hoe zit het met het ‘lijden’? Paulus schrijft in de brief aan de
Filippenzen veel over het lijden: in 2:5-8 over Jezus, en in 3:9-10
over dat van hem zelf — de gemeenschap aan zijn lijden, zegt hij.
Betekent dit dat Paulus een martelaar wil zijn? Daar gaat het bij
Paulus helemaal niet om. Evenmin wenst hij dat andere gelovigen
hetzelfde lijden zouden moeten ondergaan als hij voortdurend mee-
maakt. Het lijden is voor hem niet doel maar gevolg van de dienst
voor Christus. Hij en zijn medewerkers, en de andere apostelen en
hun medewerkers, zetten zich geheel in om het werk van Christus
voort te zetten, koste wat het kost. En wat het kostte was het opge-
ven van hun eigen ambities en privé doelen. Zij aanvaardden wat er
kwam, eenvoudigweg ‘in de uitoefening van hun ambt’, zo te zeg-
gen. Zo was het ook met Christus: Hij stierf terwijl — en ook omdat
— Hij bezig was zijn taak te vervullen. En Paulus wilde Christus na-
volgen; zijn roeping was niet Diens dood te herhalen, maar aan te
vullen door zijn mond, zijn krachten, zijn handen en voeten ter be-
schikking te stellen opdat het werk van Jezus voleindigd kon worden,
dus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente.

G.J./J.K.D.

een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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Als reisgenoot van Paulus heeft Lucas kennelijk veel be-
langstelling voor de relaties tussen het evangelie en het Ro-
meinse rijk, en tussen de Romeinen en Israël. Wij zien dit vooral in de
aandacht die hij aan Jeruzalem besteedt. Waarom zoveel nadruk op deze
stad en haar toekomst? In ieder geval omdat zij, als middelpunt van het gees-
telijke en het politieke leven van Israël vanwege de aanwezigheid van de
tempel, een symbool was van het gehele volk, in het bijzonder van het
‘officiële’ Israël. Veel leiders van het volk zagen het als hun voornaamste
doel het juk van de Romeinse overheersing en bezetting af te werpen, des-
noods met geweld. Er waren tot dan toe maar weinigen die tot actieve op-
stand overgingen, waaronder de zogenoemde ‘Zeloten’ (de ijveraars); maar
zij belichaamden in feite de wensen en ambities van velen. Dit is één van de
redenen waarom zij Jezus, de ‘niet-politieke Messias’, verwierpen. Jezus
waarschuwt Israël dat dit een dwaalspoor is, en toont hen wat het uiteinde-
lijke resultaat van deze weg zal zijn: “… als u zich niet bekeert, zult u allen
… omkomen” (13:3,5). Hij wil dat zij een geheel andere weg zullen gaan: die
van bekering en geloof in Hem — wat een loslaten van de gedachte aan op-
stand en geweld betekent. Maar Hij ziet dat zij, althans het ‘officiële’ deel
van het volk, daartoe niet geneigd zijn. Integendeel: zij zullen Hem juist do-
den. Daarom geeft Hij Jeruzalem, de heilige stad van de vrede, een geheel
andere naam: de stad die de profeten doodt (13:33-35).

De ondergang van Israël, en vooral Jeruzalem, is onvermijdelijk. Daarom
toont Lucas een groot deel van Jezus’ leven als een soort zendingsreis (9:51-
19:11). Hij probeert te redden wat er te redden valt, voordat het te laat is.
Al is de stad tot de ondergang bestemd, enkelen zijn nog te redden; en dat
wil Hij bereiken. Hoe zeer het Hem smart dat zijn eigen volk zich blind naar
de ondergang spoedt, is te merken als Hij de stad ziet liggen: “En toen …
weende Hij over haar, en zei: Och, of u ook op deze dag verstond wat tot uw
vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen
over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u
omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw
kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, om-
dat u de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag” (19:41-44).

Tegen deze achtergrond bezien heeft de kruisiging een bijzondere betekenis.
Het ging hierbij namelijk niet om zomaar een doodvonnis. Het was de vorm
van terechtstelling die de Romeinen voor gevaarlijke, gewelddadige misdadi-
gers gebruikten, vooral voor opstandelingen in de provincies van het rijk,
bedoeld om de veroverde volken te intimideren en dus in bedwang te hou-
den. Dat brengt ons tot de ‘misdadiger’ aan het kruis naast Jezus. Lucas
noemt hem inderdaad een ‘misdadiger’ (kakourgos), maar Matteüs en Marcus
noemen hem een lestes, d.w.z. een gewelddadige rover, in het bijzonder

Overdenking
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iemand die aan een opstand tegen Rome had deelgenomen. Zo’n man was
Barabbas: “En Barabbas was een rover” (lestes)’ (Joh 18:40). Maar wat Mar-
cus schrijft is nog belangrijker: “gevangengezet met de oproermakers, die in
het oproer een moord begaan hadden” (Mar 15:7).

Waarschijnlijk was hij één van een groep lestes, waartoe ook de twee met
Jezus gekruisigde misdadigers behoorden, maar hadden zij de pech niet zo
bekend en populair te zijn als Barabbas. In zekere zin hingen dus naast Jezus
twee mannen, die de houding van geheel Israël belichaamden, en wier vrese-
lijke dood het lot voorafschaduwde dat veertig jaar later duizenden uit het
volk zou treffen. Maar waarom bevond zich Jezus in zulk gezelschap? Lucas’
bericht van de beschuldiging tegen Jezus biedt de verklaring: “Wij hebben
bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belas-
ting te betalen en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de Koning is” (23:2).

Deze beschuldiging was een poging Hem in dezelfde categorie te plaatsen als
iemand die oproer tegen de Romeinen maakte, die de mensen aanspoorde de
Romeinse belastingen niet te betalen, en zichzelf tot alternatieve regeerder
over Israël uitriep. D.w.z. als precies die ‘politieke Messias’ die Israël wens-
te, maar die Jezus niet wilde zijn. Terecht zegt de misdadiger in vers 40 dat
zij allen ‘hetzelfde vonnis ontvangen’ hebben. Jezus lijdt dus met Israël; hij
deelt het lot dat hun houding en gedrag verdienden, het lot dat binnen één
generatie de stad en het land zou treffen. Op weg naar het kruis is Jezus niet
vervuld van zelfbeklag, maar van verdriet over de naderende val van Jeruza-
lem (23:28-30). “Want”, zegt Hij om het verband tussen Hem en de stad dui-
delijk te maken: “indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het
dorre geschieden?” (23:31). Hij zelf was het groene hout, niet geschikt om te
verbranden — en Jeruzalem was het dorre hout dat alleen maar geschikt was
voor het vuur. Jezus identificeert zich met Jeruzalem. Alsof Hij, indien mo-
gelijk, het lot van de stad op zich wil nemen, en het van hen afwenden door
voor hen te lijden, ‘als rechtvaardige voor onrechtvaardigen’ (1 Pet 3:18).

Toen Paulus aan de Romeinen schreef: “Ik heb een grote smart en een voort-
durend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn
ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees” (Rom 9:2,3),
was dit in feite een weerklank van de houding en de gevoelens van Jezus,
toen Hij voor de laatste keer Jeruzalem naderde. Zelfs op het moment van
zijn kruisiging denkt hij aan hen: “Vader, vergeef het hun, want zij weten
niet wat zij doen” (23:34). Dit is, meen ik, niet slechts een gebed voor de
soldaten die de gruwelijke taak van de kruisiging uitvoeren, maar ook voor
het onwetende Israël en het verblinde Jeruzalem (vgl Hand 3:17; 1 Kor 2:8).

En dan de woorden van de misdadiger. Hoe hij ze ook bedoelde, of in een
beperkte zin of in een ruimere ‘geestelijke’ zin, ze vormen in ieder geval
een opvallende belijdenis, die de kernpunten van het evangelie omvat:

De misdadiger aan het kruis
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• Hij is zelf een zondaar en als zodanig verdient hij de dood
• Hij heeft vergiffenis en heil nodig
• Jezus is onschuldig, zonder zonde
• Voor Jezus betekent zijn dood niet het einde: Hij moet weer opstaan

uit de doden
• Eens zal Jezus in koninklijke heerlijkheid terugkomen
• Jezus kan hem redden: Hij kan hem doen herleven en deelgenoot ma-

ken van het leven in zijn koninkrijk
Het is de belijdenis die gelovigen door hun persoonlijke doop doen, wanneer
ook zij, hoewel in symbolische vorm, met Christus sterven, zoals Paulus in
Romeinen 6 uitlegt.

Maar wat betekent dit in het kader van het evangelie van Lucas? Aan het be-
gin daarvan maakt Jezus, een beetje zoals politici het ook doen, maar veel
eerlijker, zijn programma bekend: “De Geest van de Here is op Mij, daarom,
dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij
heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blin-
den het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondi-
gen het aangename jaar van de Here” (4:18,19).

In de loop van dit evangelie zien wij de vervulling hiervan: een stoet van ho-
peloze, hulpeloze mensen vinden bij Jezus vernieuwing en herstel: blinden
en melaatsen, de verlorenen, de zondaars en de verstotenen, de weduwe en
de tollenaar. De misdadiger is de laatste en meest extreme figuur in deze
reeks: niemand is hopelozer en hulpelozer dan een stervende misdadiger, die
bovendien misschien een terrorist en een moordenaar is geweest. Maar zelfs
hij wordt ‘losgelaten’, ‘heengezonden in vrijheid’.

Maar deze belijdenis heeft nog een verdere betekenis. De misdadiger, heb-
ben we gezien, vertegenwoordigt in zekere zin de opstandige houding van
Israël, niet alleen tegen Rome maar ook ten opzichte van God in de Persoon
van Jezus. In dit verband is zijn belijdenis even betekenisvol: met bijna zijn
laatste levensadem komt hij tot berouw en bekering, zoals Jezus drie jaar
lang van Israël had gevraagd (bijvoorbeeld 13:1-5). Hoewel Israël en Jeruza-
lem ten onder zullen gaan, zoals Jezus in de hoofdstukken 18 en 21 had ge-
waarschuwd, tonen zijn woorden aan dat er toch sommigen zijn die het be-
grepen hebben en tot inkeer komen.

Het valt in Lucas’ verslag van het sterven van Jezus op, dat Hij de kreet
“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten”, die we bij Marcus en
Matteüs vinden, weglaat. In plaats van deze woorden van pijn en smart lezen
we iets geheel anders: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest” (23:46).
Dat is geen kreet van ellende en pijn; eerder een uiting van innerlijke vrede.
Omdat deze woorden bijna direct op het gesprek met de misdadiger volgen,
lijkt het mij dat Lucas ons wil laten inzien dat juist dat gesprek Jezus zo laat
sterven. Hij ging zeer bezorgd en vol verdriet over Israëls houding naar het

Overdenking
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kruis; maar deze man heeft Hem in zijn laatste minuten door zijn belijdenis
de volle zekerheid gegeven dat sommigen gered zullen worden. Zijn werk
zal dus niet tevergeefs zijn. Uit de ondergang van Israël zal een nieuw volk
voor God ontstaan. Paulus kan later zeggen: er is toch “een overblijfsel gela-
ten naar de verkiezing van de genade” (Rom 11:5). Wat een troost voor Jezus
om de belijdenis van de misdadiger te mogen horen! De woorden van Jesaja
waren in vervulling gegaan: Hij “werd onder de overtreders ... geteld” en
had “voor de overtreders gebeden” (Jes 53:12), maar ook: “Om zijn moeite-
vol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe” (vs. 11).

Tenslotte kijken we naar Jezus’ woorden tot de misdadiger: “Ik zeg u, heden
zult u met Mij in het paradijs zijn”. De woordvolgorde in het Grieks is het
echter: “Ik zeg u heden u zult met Mij in het paradijs zijn”. Uiteraard bete-
kent het in de eerste plaats dat Jezus zegt: ‘Je hoeft niet onzeker te zijn.
Niet “wanneer U in uw Koninkrijk komt”, maar nu, heden, geef Ik je de ze-
kerheid dat je bij Mij zult zijn.’ Maar misschien zit er iets meer achter dit
woord ‘heden’. Het is vooral Lucas die benadrukt dat het voornemen van God
zich stap voor stap ontplooit. Hij onderstreept dit door het gebruik van het
Griekse woordje dei, dat betekent ‘het moet zijn’ of ‘het is noodzakelijk’.
Dit woord komt bij Lucas veel vaker voor dan in de andere evangeliën, alleen
al in hoofdstuk 24 vier keer (vzn 7,26,44,46). Tegen deze achtergrond heeft
het woordje ‘heden’ een grote betekenis: ‘nu is de geschikte tijd’, nu is het
eindelijk zo ver. Dat zien wij iedere keer waar het woord bij Lucas voorkomt
(zie 2:11, 4:21, 5:26, 13:32, 19:5 en 9, 24:21). Na eeuwenlange verwachting
is eindelijk de Beloofde gekomen: heden brengt Hij door zijn werken heil en
genezing; heden is de dag voor boete en bekering; heden wil de Here bij
mensen komen wonen; en heden moet Hij aan dit kruis hangen om zijn werk
te voltooien. Maar op diezelfde dag, heden, komt er voor de misdadiger, uit
de mond van de Here zelf, de garantie van opstanding en nieuw leven.

Het is in feite altijd ‘heden’. Heden, vandaag komt Hij tot ons en wil bij ons
blijven en ons zijn heil brengen. Hij komt niet zo zeer tot de vromen en
rechtvaardigen, maar eerder tot de verbrokenen, de hopelozen en hulpelo-
zen, tot de gevangenen en de schuldigen. En Hij komt niet als een hoge en
verhevene maar als één die naast ons wil staan en ons leed en onze hulpe-
loosheid kent en met ons wil dragen. Wat Hij bij ons zoekt is in feite maar
één ding: het oprechte, hartelijke berouw en een ware omkeer tot Hem.
Waar Hij die vindt geeft Hij heden dezelfde verzekering die de misdadiger
ontving — waarbij Hijzelf tegelijkertijd ‘verzadiging’ ontvangt — de zeker-
heid dat zijn werk niet voor niets is geweest.

Ik kan mij geen betere leidraad voor mijn leven, geen betere toets van mijn
doen en denken voorstellen dan dit: de eenvoudige vraag of de Here Jezus in
dit moment dezelfde verzadiging aan mij vindt, die de misdadiger Hem toen
gebracht heeft.

G.J.

De misdadiger aan het kruis
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3. Geloof en bekering

Voorwaarden van discipelschap
Aan welke voorwaarden moeten leerlingen voldoen? Er zijn er niet veel, maar ze
zijn onontbeerlijk. U hoeft niet uit te blinken door verstandelijke kwaliteiten;
want als ze samengaan met trots, vormen ze een belemmering. Hoogmoed en
trots zijn in de Bijbel duidelijke diskwalificaties. Paulus schrijft over wie het
evangelie aannemen: “Zie slechts, broeders, wat u was, toen u geroepen werd;
niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken.
Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen
te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat
sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft
God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan wat wèl iets is, zijn kracht te ontne-
men, opdat geen vlees zou roemen voor God” (1 Kor 1:26-29). Iemand met een
doorsnee intelligentie kan de basisprincipes van het christelijk geloof begrijpen.
De diepten ervan kan zelfs de meest diepdenkende geest nooit peilen. De mees-
ten van de twaalf waren vissers, en één was burgerlijk ambtenaar.

Het eerste vereiste, dat zo noodzakelijk is en toch zelden wordt aangetroffen
bij leerlingen, is bereidwilligheid om te leren; volgzaamheid in de ware beteke-
nis van het woord. “Wanneer u zich niet bekeert en wordt als de kinderen, zult
u het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Mat 18:3). Het twee-
de, hieruit voortvloeiende, is dat Jezus’ discipelen in sommige dingen kinderen
moeten blijven: “wees geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid” (1
Kor 14:20). En dan moet er met de volgzaamheid van het kind ook het daarbij
behorende vertrouwen zijn; discipelen moeten meer oprecht dan sommigen tij-
dens Jezus prediking en onderwijs kunnen zeggen: “Wij weten dat U van God
gekomen bent als leraar” (Joh 3:2).

Hoe kunt u een discipel van Jezus worden? Door drie eenvoudige dingen: te ge-
loven, berouw te tonen en bereid te zijn u te bekeren, en u te laten dopen.

Geloof
Van het begin af aan moeten Leraar en leerling het absoluut eens zijn over de
grondbeginselen. Vanzelfsprekend zult u dan alles nog niet volledig begrijpen,
anders zou u geen leerlingen meer zijn, en die groei “in de genade en de kennis
van onze Here en Heiland, Jezus Christus”, waar Petrus met het oog op de be-
keerlingen om bidt, er niet kunnen zijn. Verschil van inzicht met de Meester
over belangrijke punten, doet echter alle hoop op zulke groei teniet, en sluit
elke gemeenschap met Hem uit. Aan de volgende reeks essentiële punten kun-
nen nog vele worden toegevoegd, en alle leiden u langs lieflijke wegen van
geestelijke waarheid.

Als leerling moet u de Leraar zonder voorbehoud geloven, als Hij zegt dat:
• De mens zondig en sterfelijk is, en verlossing van zonde en dood nodig heeft.

De christen als discipel
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• God alleen rechtvaardig en onsterfelijk is, en wil dat wij behouden worden.
• Hij zelf de gehoorzame Zoon van God is, die zonde en dood heeft overwon-

nen, en daardoor de verlossing en onsterfelijkheid heeft verkregen.
• Hij nu in de hemel is, wachtend tot Hij heil zal mogen brengen voor wie

door geloof, doop en trouw met Hem verbonden zijn; dat heil is het eeuwig
leven in zijn Koninkrijk, dat Hij bij zijn terugkeer op aarde zal vestigen.

Dit goede nieuws is het waard te geloven!

Het geloof mag geen vaag besef of gevoel zijn, maar moet een verstandelijke
overtuiging zijn; en zelfs meer dan dat. “Die vorm van onderricht”, die u door
de apostelen in hun door de Geest geïnspireerde geschriften “overgeleverd is”
moet “van harte” worden geloofd (Rom 6:17). Van het begin af aan was het le-
ven van een christen dat van vertrouwen en zekerheid. In ieders leven zullen
momenten en dagen, misschien wel weken en maanden, zijn of komen van twij-
fel en verslagenheid door de zwakheid van de menselijke natuur. Maar als uw
geloof een dergelijke beproeving heeft gekend en doorstaan, is het daardoor
ongetwijfeld standvastiger geworden, en heeft het aan waarde gewonnen. Toch
is de christelijke hoop in de eerste plaats gebaseerd op een vaststaand bewijs.
De grote omwenteling in de wereld, en de radicale verandering in de loop van
de geschiedenis, die volgden op de prediking door de apostelen van Jezus, von-
den niet plaats door een halfslachtig geloof, of door een interessante theorie, of
door aanhangers van een bepaalde zienswijze aangaande de wereld die niet
waarschijnlijker is dan vele andere opvattingen. Het was een voor honderden
ooggetuigen vaststaand feit die deze grote veranderingen bewerkte: Jezus van
Nazaret was uit de doden opgewekt. En deze zekerheid gaf de zekerheid dat ook
de andere getuigenissen van de apostelen waar waren: wat er was gebeurd gaf
een belofte voor de toekomst: “God zal Jezus Christus zenden” (Hand 3:20).

De eerste discipelen, die het voorbeeld zijn geworden voor wie na hen volgelin-
gen van Jezus werden, “wisten wie zij hadden geloofd”, en “werden overtuigd”.
Zij getuigden van wat zij hadden gehoord, gezien en met hun handen getast. En
niemand die deze zekerheid niet met hen deelde kon werkelijk tot hen behoren.
Petrus, die ooggetuige was van Jezus’ verheerlijking op de berg, was geen
“vernuftig gevonden verdichtsels [bedenksels, fantasieën] nagevolgd” (2 Pet
1:16). Timoteüs bleef bij wat hij had “geleerd” en hem was “toevertrouwd”,
zich bewust van wie hij het had geleerd (2 Tim 3:14). Lucas schreef zijn evange-
lie zodat de lezers absoluut zeker zouden zijn van die dingen die zij zo vast ge-
loofden. Voor de gelovigen onder de Hebreeën was de christelijke hoop “als een
anker van de ziel, dat veilig en vast is” (Heb 6:19), dat hen zou helpen toe te
treden “met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof” (Heb
10:22). Deze zekerheid kunt ook u bezitten; en uw Leraar zal dit goedkeuren,
omdat Hij dit ook deed bij de twaalf: “Zij hebben ... in waarheid erkend, dat Ik

‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn’
(Lucas 14:27)
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van U ben uitgegaan” (Joh 17:8). Hij zal geen verveelde onverschilligheid goed-
keuren, noch het voortdurend zoeken van wie zich altijd maar laten leren,
“zonder ooit tot erkentenis van de waarheid te kunnen komen” (2 Tim 3:7).
Voor wie zich voedt met zijn Woord, zal de zekerheid van het geloof van dag tot
dag toenemen. Maar het begint met een geloof dat de “zekerheid van de din-
gen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet” is (Heb
11:1). Alleen als u zó gelooft kan de tweede belangrijke verandering volgen.

Berouw en bekering
Zulk een geloof overtuigt van zonde; niet van anderen, maar van uzelf. Dit
maakt u ervan bewust dat u voor uw behoud totaal van God afhankelijk bent.
Het brengt een verandering teweeg in uw geestesgesteldheid, zodat u zich gaat
bezinnen op uw wensen en verlangens. U bekeert u van de afgoden tot God,
“om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te
verwachten” (1 Tes 1:9,10). “Bekeer u”, klinkt het bijna als een bazuinstoot.
Het is dé goddelijke oproep die de laatste profeten deden: Johannes de Doper,
Gods enige Zoon zelf, de visser Petrus, de ontwikkelde Paulus. En als iemand
hier tegenin zou willen brengen dat bekering in dit ‘christelijke’ land niet nodig
is, of dat de oproep in deze intellectualistische samenleving primitief klinkt, of
ouderwets in deze moderne wereld, dan is het antwoord heel eenvoudig: het is
dringend nodig! Ook de Joden vonden dat in hun ‘joodse’ land bekering niet no-
dig was. Zij hadden de wet, waren besneden, de tempel stond in hun midden,
etc. Maar het feit dat de oproep in hun land weerklonk, bewijst dat het wel de-
gelijk nodig was! Zo mag ook de ‘christen’ er niet vanuit gaan dat het hebben
van de Bijbel, dat uw ouders u als hun pasgeboren kind hebben laten dopen, en
dat u naar de kerk en catechisatie gaat, de zekerheid is dat u behouden wordt.

De oproep “Bekeer u” geldt voor alle tijden en voor alle mensen, wie of wat zij
ook zijn. Sinds Johannes de Doper voor de eerste maal het Lam van God aankon-
digde, is het oproepen tot bekering zonder onderbreking doorgegaan — afgezien
van enkele dagen na de kruisiging. Johannes werd in de gevangenis geworpen,
maar “Jezus ging naar Galilea om het evangelie van God te prediken, en Hij zei:
De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer u en ge-
loof het evangelie” (Mar 1:14, 15). Jezus werd ter dood gebracht, maar op de
derde dag werd Hij opgewekt. Door dat glorieuze feit “wedergeboren tot een
levende hoop”, deed Petrus op de Pinksterdag de oproep: “Bekeer u en een ie-
der van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus” (Hand 2:38). Enige
jaren later bazuinde Paulus het uit: “God dan verkondigt ... heden aan de men-
sen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen” (Hand 17:30). En in de
bladzijden van het Nieuwe Testament ligt de oproep voor alle volgende eeuwen
besloten. De echo weerklinkt daarom in alle tijden – en in deze tijd des te na-
drukkelijker, nu de ogenschijnlijke vertraging van de vervulling van Gods Woord
menigeen in slaap wiegt en een vals gevoel van gerustheid geeft. Het voorbij-
glijden van de dagen, maanden en jaren brengt ons echter niet steeds verder
weg van een (door een vaak slap getuigenis en toegestopte oren) almaar zwak-

De christen als discipel
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ker klinkende roep, maar steeds dichterbij de vreselijke gebeurtenissen die de
oproep tot bekering kracht bijzetten. Die oproep is — ondanks het dringende
karakter — nuchter. Zij wordt niet in een opwekkingssfeer gedaan, en komt niet
voort uit massasuggestie van het spreken in tongen (talen) gepaard aan sterke
emoties. Ze moedigt niet aan tot een plotselinge bekering voor de ogen en oren
van ‘het publiek’, maar vraagt een weloverwogen, rijpe beslissing voor Christus,
op grond van overtuiging. Deze oproep vraagt om actie op grond van zeer goede
redenen, die historische betekenis hebben, en nu nog even deugdelijk zijn als
toen Christus’ gemeente werd gesticht. Ze kan daarom alleen worden opgevolgd
door wie een zekere mate van volwassenheid heeft bereikt, de jaren van onder-
scheid waarin hij of zij zelf kan denken en beslissen. Want gehoorzaam zijn aan
de oproep tot bekering is een stap, die grote gevolgen heeft voor het verder
leven.

De oproep tot bekering is noodzakelijk, omdat ons land slechts in naam
‘christelijk’ is. Dit is zichtbaar in het leeglopen van de kerken, het afnemend
Bijbellezen, en zelfs het geloof hardop of stilzwijgend vaarwel zeggen. Maar aan
de andere kant gaan gelukkig steeds meer mensen inzien dat het “volle evange-
lie van Christus” hier niet wordt gepredikt, maar een verwaterde ‘aardse’ bood-
schap zoals de meeste mensen die graag horen, of een schoonklinkende bood-
schap die als ‘waarheid’ aan de man wordt gebracht, terwijl het een door men-
sen bedachte ‘onwaarheid’ of zelfs leugen is. Iedere verkondiging die niet ge-
grond is op wat God in het verleden in Jezus Christus heeft gedaan, en niet uit-
ziet naar de vervulling van dat werk door Christus bij zijn wederkomst naar de
aarde, is onvolledig.

Het Koninkrijk van God dat Jezus en zijn apostelen aankondigden is nu echt aan-
staande: alle in de Bijbel gegeven tekenen wijzen daar op. Zo zeker als Christus
werd gedood, begraven en opgewekt, zo zeker zal God — wanneer de “tijd van
de wederoprichting van alle dingen” komt — Jezus Christus naar de aarde zen-
den. En wie de oproep tot bekering ter harte hebben genomen, zullen hun zon-
den “uitgedelgd” zien (Hand 3:19-21). “De dag” is zeer nabij, die God “heeft
bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die
Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door
Hem uit de doden op te wekken” (Hand 17:31). God roept u tot een eerlijke,
nuchtere, verstandelijke overtuiging van die historische gebeurtenis, en tot een
even reële verwachting van de toekomstige gebeurtenis die zij garandeert. Te-
gelijkertijd roept Hij u op tot de vastberaden verandering van geestelijke instel-
ling, die een dergelijke verwachting in uw leven teweeg moet brengen. Bekering
is iets dat uw hele verder leven doorgaat. Wanneer u de betekenis van de door
God geopenbaarde waarheid gaat inzien, ontstaat een grote crisis in uw hart,
waarvan de uitwerking van dag tot dag voortgaat. Want de ware discipel zoekt
voortdurend te worden “hervormd door de vernieuwing van zijn denken” (Rom
12:2), opdat hij of zij mag “onderscheiden, waarop het aankomt” (Flp 1:10) en
de “Vrucht ... die aan de bekering beantwoordt” voortbrengt (Mat 3:8). ►

3. Geloof en bekering



12

De doop
Het derde dan wat van u wordt gevraagd na geloof, berouw en bekering, is de
doop. Dit is het eerste openlijke bewijs van uw gehoorzaamheid als discipel. Dit
is het duidelijke bevel van Jezus aan de twaalf, zeggende: “Ga heen in de gehe-
le wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich
laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft (en zich dus dientenge-
volge niet laat dopen), zal veroordeeld worden” (Mar 16: 15,16). En zij hebben
zich daar trouw aan gehouden. Toen zij na Jezus’ hemelvaart in Jeruzalem het
evangelie verkondigden, en hun toehoorders vroegen “wat moeten wij doen?”,
antwoordde Petrus: “Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam
van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden ...” (Hand 2:38). En velen de-
den gehoorzaam wat de apostelen zeiden. Later vraagt de kamerling uit Ethiopië
uit eigen beweging aan Filippus: “Wat is ertegen dat ik gedoopt wordt?” (Hand
8:36). En zo zijn er meer voorbeelden van de gangbare praktijk, dat wie tot ge-
loof kwam in Christus Jezus gedoopt werd. U kunt dus niet zeggen dat u gelooft
en u daarom niet meer hoeft te laten dopen, of dat u zich heeft bekeerd en het
dus niet meer nodig is om gedoopt te worden. Het is juist andersom: als u zegt
te geloven en u bekeerd te hebben, toont u dat vervolgens in een leven van ge-
hoorzaamheid aan Gods wil; te beginnen met u te laten dopen. Want anders
bent u als de degenen in de tijd van Jezus en de apostelen, die zich verzet-
ten tegen de heilige Geest en voor zichzelf de raad van God verwierpen door
zich niet te laten dopen (Luc 7:30). En ongehoorzaamheid leidt tot veroorde-
ling in plaats van behoudenis (Mar 16:16).

Wat de vorm van de doop betreft, volsta ik er mee te zeggen dat volgens het
Nieuwe Testament de doop volledige dompeling in water inhoudt, na belijdenis
van geloof. Het Griekse woord dat met dopen is vertaald (baptizo) betekent ge-
heel in iets dompelen. De symboliek van dit ritueel wordt op verschillende ma-
nieren uitgelegd:
• als een begrafenis in water, om u deelgenoot te maken van de dood en de

opstanding van Christus, zodat u opstaat tot een nieuw leven (Rom 6);
• als een bekleden met het kleed van Christus’ gerechtigheid, zodat uw zon-

den bedekt worden voor Gods heilig aangezicht wanneer u “Christus heeft
aangedaan” (Gal 3:27);

• als een wedergeboorte uit water en Geest, waardoor u tot een nieuw
schepsel wordt gemaakt, een zoon of dochter van God (Joh 3:5,6).

De zonden die u heeft gedaan zijn vergeven. U heeft erkend dat uw vroegere
werken geen waarde meer hebben. U begint een nieuw leven. Als een kind laat
u zich, net als eertijds uw Leraar, verder onderwijzen in Gods wegen van ge-
rechtigheid. H.A.T./J.K.D.

De christen als discipel
3. Geloof en bekering

Een uitgebreide uitleg van de betekenis van de doop in het proces van behoudenis, vindt
u in ons boekje De doop.
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Bomen in de Bijbel

8. de cipres

De cipres is een prachtige, statige, slanke, altijd groene naaldboom, die wel
wel 40 meter hoog kan worden. De naalden zitten erg dicht op elkaar, waar-
door het in een cipressenbos heerlijk koel is in de hete zomers. De vruchten

zijn ronde, grijsbruine glanzende kegels. Doordat ze, net
zoals de naalden en het hout heerlijk ruiken, werden ze
graag bij het stoken van hout gebruikt. De naalden wer-
den ook verwerkt tot heerlijke parfums. Het hout van de
cipres is heel bijzonder. Het is hard, iets veerkrachtig,
prachtig geel/rood en insecten werend. Dit hout werd
daarom gebruikt voor bouwwerken, boten en instrumen-

ten. In Egypte werden ook veel mummiekisten van het bijzondere cipressen-
hout gemaakt. Alexander de Grote bouwde zijn galeien van cipressenhout,
en wilde alle wetten alleen geschreven hebben op tafels van dit hout. Zo
wist hij zeker dat de wetten lang bewaard werden.

In de Hebreeuwse tekst van de Bijbel vinden we, waar bij ons cipres staat,
het woord berosh, waar een ‘altijd groene naaldboom’ mee wordt bedoeld.
Het verwarrende is dat dit een cipres, zilverspar of jeneverbes kan zijn. We
kunnen alleen proberen uit het verband op te maken om welke boom het
zou kunnen gaan.

Bij de tempelbouw werd voor de vloer en de deurvleugels (1 Kon 6:15 en 34)
berosh hout gebruikt. In veel Nederlandse vertalingen wordt ervan uitgegaan
dat dit cipressenhout was. Hout van de zilverspar heeft veel dezelfde eigen-
schappen, maar mist de mooie kleur en glans. Voor de tempel was alleen
het allerbeste en mooiste goed genoeg.

God doet in Jesaja een prachtige belofte: “want als
de levensduur van de bomen zal de leeftijd van mijn
volk zijn” (65:22). De cipres is één van de langstleven-
de bomen. Hij gebruikt op een andere plaats het
beeld van een berosh voor de zegeningen van het ko-
mende Koninkrijk: “Doornstruiken maken plaats voor
cipressen, distels voor mirtestruiken” (55:13). In Ho-
sea lezen we een prachtige profetie van Efraïms be-
vrijding: “Dan ben ik als een cipres, altijd groen; het
zijn uw vruchten die ik draag” (14:9). Een belofte die
zal gelden voor al Gods kinderen.

N.D.

Afbeelding boven: wood-database.com
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Gerechtigheid
“Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid” (Mat 6:33), zegt Jezus in
de Bergrede. Gerechtigheid is het doel waar iedere gelovige naar dient te
streven. Maar wat moeten wij onder ‘gerechtigheid’ verstaan? Gaat het er-
om nauwkeurig naar een abstracte wet te leven, of een bepaald stelsel van
regels en geboden te houden? Het Bijbelse begrip ‘gerechtigheid’ heeft hier
weinig mee van doen. ‘Gerechtigheid’ is in Bijbelse taal wat een mens wel-
gevallig maakt in Gods ogen. Het is iets dat de kloof tussen de Schepper en
de mensen, veroorzaakt door de zonde, overbrugt, en het voor de zondige
mens mogelijk maakt de Here te benaderen. Dat wil zeggen: God bepaalt
wat ‘gerechtigheid’ is.

Geen wonder dan dat ‘gerechtigheid’ één van de leidende gedachten van de
Bergrede is. Hier, aan het begin van zijn verslag van het leven van Christus,
plaatst Matteüs een samenvatting van Jezus’ leer, een portret, met prakti-
sche voorbeelden, van het soort mens dat geschikt is voor het Koninkrijk van
God. De grondbeginselen van de hele Bergrede vinden wij in het eerste ge-
deelte, de acht Zaligsprekingen, waarin Jezus verklaart wat voor mensen in
zijn ogen, en daarom ook in Gods ogen, ‘gelukkig’ zijn omdat zij bij God
welgevallig zijn. In de vierde van de Zaligsprekingen komt het woord
‘gerechtigheid’ dan ook voor: “Zalig die hongeren en dorsten naar de ge-
rechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Mat 5:6).

Opvallend is dat Jezus niet spreekt over gerechtigheid als een menselijke
prestatie, maar als een doel. Zalig zijn zij die ernaar verlangen, zoals een
hongerige naar voedsel, of zoals “een hinde naar de waterbeken smacht”,
om in de taal van de Psalmen te spreken. Inderdaad lijkt het alsof gerechtig-
heid juist het niet-bereikte is, of het niet-bereikbare. Jezus stelt ons men-
sen voor die wel beseffen wat voor mensen zij zouden moeten zijn — die
ernaar streven om God welgevallig te leven — maar die even goed beseffen
dat zij dit doel niet bereiken. Zij zijn zich vooral bewust van hun tekortko-
mingen, en van de kloof tussen Gods volmaaktheid en hun eigen gebrekkig-
heid. Dezelfde houding komt in de eerste drie Zaligsprekingen tot uitdruk-
king: dezelfde mensen (het gaat vanzelfsprekend om verschillende aspecten
van dezelfde categorie van mensen) zijn ‘arm van geest’ (vs. 3) — dus niet
hoogmoedig of arrogant — en zachtmoedig (vs. 5), en zij ‘treuren’ (vs. 4),
vermoedelijk in de zin van bedroefdheid over hun eigen zonden en tekortko-
mingen, samen met de bedroefdheid over de gevolgen van de zonde in de we-

Leven uit geloof
2. De kracht van het geloof (deel 1)

De rechtvaardige zal uit geloof leven
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reld en — na zijn hemelvaart — het uitblijven van de komst van Christus om
Gods Rijk van gerechtigheid op aarde tot stand te brengen. Als we deze vier
zaligsprekingen samenvatten, zien we dat Jezus het over mensen heeft die
vol berouw zijn: zij weten dat God goed is, en dat zij naar Hem horen en
Zijn gerechtigheid proberen te doen, maar tegelijk moeten zij toegeven dat
zij niet volledig aan Zijn eisen kunnen voldoen.

Door deze zienswijze zou een mens ellendig en moedeloos kunnen worden; maar
Jezus zegt juist dat zulke boetvaardige mensen ‘gelukkig’ zijn. Niet omdat zij
zondaars zijn, maar omdat God Zelf in hun behoefte zal voorzien. Hun hon-
ger en hun dorst zullen verzadigd worden; in hun treurigheid zullen zij ge-
troost worden, en zij, de ootmoedigen (nederigen van hart) zullen door Hem
verheven worden — Hij zal hun zelfs Zijn Koninkrijk schenken. God zal hen in
hun verlangens tegemoet komen. Jezus belooft hen dat de Vader hun de ge-
rechtigheid zal schenken die zij missen. Als hun gevoelens van boete en be-
rouw samen gaan met geloof in deze beloften, zal de Vader hun alles schen-
ken: Zijn vergiffenis, Zijn vriendschap en Zijn Koninkrijk. Een leven van vol-
maakte gehoorzaamheid, dat bereiken wij niet in dit leven; maar wat Hem
behaagt, en ons in Zijn ogen aangenaam maakt, is in feite deze nederige
houding, deze boetvaardigheid en dit geloof. David had het al begrepen:
“De offeranden voor God zijn een verbroken geest; een verbroken en ver-
brijzeld hart veracht U niet, o God” (Ps 51:19), evenals Jesaja: “In de hoge
en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om
de geest van de nederigen en het hart van de verbrijzelden te doen ople-
ven” (Jes 57:15).

Rechtvaardiging in de Brief aan de Romeinen
Wat Jezus hier in deze enkele verzen in zulke eenvoudige woorden zegt, is
de kern van het evangelie. Wij zien later in het Nieuwe Testament dat het
begrip ‘gerechtigheid’ ook het sleutelwoord is in de meest uitvoerige uiteen-
zetting van het evangelie: Paulus’ brief aan de Romeinen. Hij bewijst in de
eerste hoofdstukken dat inderdaad geen enkel mens rechtvaardig is: “want
wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij
allen zondaars zijn, gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook
niet één” (Rom 3:9-11). Zelfs de Joden, die Gods Wet hadden ontvangen, en
probeerden daarnaar te leven, hadden de Wet niet of niet volledig gehou-
den. Integendeel, de Wet had de zonde des te meer doen blijken. De zonde
was “bij uitstek zondig geworden door het gebod”, zegt Paulus (Rom 7:13).
Maar met de komst van Christus is iets ten volle geopenbaard wat de profe-
ten wel beseft hadden, maar dat de Joden voor het merendeel niet begre-
pen hadden: “Nu is echter buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar
geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel Gods gerechtig-
heid door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is
geen onderscheid” (Rom 3:21,22). Niet onze gerechtigheid, dus niet onze
eigen prestatie. Het is een genade, d.w.z. een gave, van God, zoals Jezus
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ook zei. Daarom mogen wij niet onszelf roemen, alsof wij rechten zouden
kunnen laten gelden op wat God ons aanbiedt: “Waar blijft het roemen dan?
Het is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Neen, maar door de wet
van geloof” (Rom 3:27).

De voorwaarde is ook dezelfde als in de leer van Jezus: geloof. Ook hier om-
vat ‘geloof’ echter niet alleen geloof in Gods belofte ons vergeving van zon-
den te schenken, maar berouw om onze eigen zonden. Als voorbeeld noemt
Paulus David; hij citeert diens woorden in Psalm 32: “Zalig zij, van wie onge-
rechtigheden vergeven en van wie zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens
zonde de Here geenszins zal toerekenen” (Rom 4:7,8). Dit is de psalm waarin
David zijn eigen belijdenis van schuld deed, nadat hij zo verschrikkelijk ge-
zondigd had in zijn omgang met Bathseba en haar man. Hij had lang gezwe-
gen, maar uiteindelijk had hij gesproken: “Mijn zonde maakte ik U bekend,
en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; Ik zei: Ik zal de Here mijn over-
tredingen belijden, en U vergaf de schuld van mijn zonden” (Psalm 32:5).

Een formele ‘gerechtigheid’?
Een goed begrip van de betekenis van berouw als onmisbaar onderdeel van
geloof, helpt ons twee misverstanden te voorkomen, die juist in verband met
het onderwerp ‘rechtvaardiging uit geloof’ regelmatig naar voren komen:
1. Het begrip ‘rechtvaardiging’ klinkt nogal juridisch. Het wekt het idee

van vrijspraak: ik ben weliswaar schuldig, maar als ik voor de rechter
verschijn word ik vrijgesproken en mag ik gaan.

2. ‘Rechtvaardiging’ wordt zo verstaan: Christus was rechtvaardig, zonder
zonde, en zijn gerechtigheid is voldoende voor mij. Ik heb er formeel
deel aan, al ben ik een zondaar, want Hij heeft het voor mij gedaan;
Hij heeft voor mij aan Gods eisen voldaan.

Nu is dit voor een deel zeker juist, maar er ontbreekt iets. Wij mogen niet
vergeten dat Paulus’ begrip van ‘gerechtigheid’ geen juridische, of Romein-
se, of Griekse oorsprong had. Paulus was door en door Jood, en zijn begrip
van ‘gerechtigheid’ was vooral ontleend aan de gedachtewereld van het Ou-
de Testament. Hoe spreken de profeten er dan over, van wie Paulus zegt dat
zij van Gods gerechtigheid getuigden? Jesaja zegt: “Druppel, hemelen, van
boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen; de aarde opene
zich, opdat het heil ontluike en zij daarbij gerechtigheid doe uitsprui-
ten” (Jes 45:8). ‘Gerechtigheid’ loopt hier parallel met ‘heil’ — Gods
‘gerechtigheid’ is geen abstracte, juridische eigenschap maar een activiteit:
een reddende, verlossende activiteit. Het gevolg van de gerechtigheid die
van boven komt, is dat ook van beneden, uit de aarde, waar de mensen zijn,
gerechtigheid uitspruit. Anders gezegd: God is niet slechts in Zichzelf recht-
vaardig; Hij is ook een God die zondige mensen rechtvaardig maken wil: Zijn
‘gerechtigheid’ maakt weer ‘recht’ wat eertijds ‘krom’ werd door de zonde.
Hij zegt dit ook later in hetzelfde hoofdstuk van Jesaja: “En er is geen God
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behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet” (vs. 21).
Dit is vermoedelijk de bron van Paulus’ woorden in Romeinen 3: “... zodat
Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in
Jezus is” (Rom 3:26). Dat wil zeggen dat het God niet slechts om een formele
gerechtigheid, of om een vrijspraak gaat: Hij wil mensen uit de macht van
zonde bevrijden, opdat zij weer geschikt zijn voor Zijn gemeenschap en Zijn
dienst. Hij wil dat iets van Zijn gerechtigheid in hen werkelijkheid wordt. Dit
zegt Paulus ook: “Want wat de wet niet kon doen, omdat zij zwak was door
het vlees — God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees aan dat
van de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,
opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees
wandelen, maar naar de Geest” (Rom 8:3,4).

Een nieuw, d.w.z. een verbroken hart
Hoe zit het nu met dat deelhebben aan de gerechtigheid van Christus? Opval-
lenderwijs komt de uitdrukking ‘de gerechtigheid van Christus’ niet als zoda-
nig voor in het Nieuwe Testament. Paulus spreekt eerder van de
‘gerechtigheid van God’ door Jezus Christus. Deze uitdrukking wijst erop dat
God door Christus iets in ons teweeg brengt, in ons hart en ons verstand, dat
welgevallig is in Zijn ogen. Al zijn wij niet rechtvaardig — al zijn wij er niet
toe in staat — er is toch iets wat voor ons mogelijk is: onze zondige natuur
inzien en de eis van Gods Wet erkennen, dus onze boetvaardigheid tonen,
samen met het geloof in Zijn boodschap van genade in Christus. En dit is wat
de Here bij ons zoekt, zoals wij gezien hebben. Berouw en geloof zijn trou-
wens niet onze verdienste: “Want door genade bent u behouden, door het
geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God ...” (Efez 2:8).

God schept in ons een nieuw hart — dat verbroken en verbrijzelde hart waar
David en Jesaja het over hadden — en een nieuw besef van de aard van Zijn
genade. Hij doet dat door de gave van Zijn Zoon — wat beter is dan vroeger
door de Wet van Mozes. Door Jezus laat God ons enerzijds zien wat gehoor-
zaamheid en toewijding aan Hem eigenlijk betekenen, en anderzijds hoe
groot en diep Zijn reddende liefde voor ons is in het offer van Jezus. Zodoen-
de is Jezus’ leven en dood als het ware het fundament van onze nieuwe ver-
houding met God. God zegt: ‘nu zien jullie wat Ik eigenlijk bedoel, wanneer
Ik over gehoorzaamheid spreek, en van genade’. En wij zeggen in nederige
dankbaarheid: ‘Ja, ik heb het gezien. Ik geef het toe: U hebt gelijk. Zo had ik
moeten zijn, en daarom is Uw oordeel juist. Zo zou ik graag willen zijn. Ver-
geef mij mijn falen op deze basis.’ Daarom is de doop, waar Paulus het in
Romeinen 6 over heeft, een zo geschikt en sprekend beeld van berouw en
geloof: de gelovige legt zich in het water als symbolische uiting van berouw:
‘Ik ben een zondaar, en ik verdien deze dood’. Maar in vertrouwen op Hem
die Jezus verwekte en opwekte uit de dood, dat Hij ook hem of haar zal doen
opstaan uit dit symbolische graf tot een nieuw leven.

G.J.
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De leugen in Egypte had later grote gevolgen. Sara koos één van de
door de Farao geschonken slavinnen, Hagar, als haar persoonlijke die-
nares. Terug in Kanaän verwekte Abraham, op aanraden van Sara, die
haar kinderloosheid wilde oplossen, bij Hagar een zoon, Ismaël. Abra-
ham geloofde wat zijn vrouw had gezegd, dat Ismaël dan de zoon van
de belofte moest zijn. Dit was echter niet volgens Gods plan. Het leek
op wat in de hof van Eden gebeurde, toen de eerste mensen ook hun
lot in eigen hand namen. Abraham vroeg God niet wat Hij van het plan
van Sara vond, maar deed wat zij zei, net als Adam deed wat Eva zei.

Veertien jaar later verscheen God opnieuw aan Abraham. Hij maakte
zich voor het eerst bekend als God de Almachtige; de God voor Wie
niets onmogelijk is. Hij zei: “Ik wil met jou een verbond aangaan en ik
zal je veel, heel veel nakomelingen geven” (17:2). Het zou een eeuwig
durend verbond zijn, bezegeld met de besnijdenis. Een zichtbare in-
greep aan het mannelijk vlees, als zichtbaar teken van Gods verbond.
Abraham gehoorzaamde God, en besneed alle mannen en jongens die
bij hem hoorden nog “op diezelfde dag” (vs. 23). Uit de verzen 15 en
16 blijkt dat Gods belofte wijst op nakomelingen uit een zoon van Sara
zelf: “Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar
zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er konin-
gen van haar zullen afstammen”. Vanwege hun hoge leeftijd en de on-
vruchtbaarheid van Sara, klonk Abraham dit als iets ongelofelijks in de
oren. Ook had hij Ismaël erg lief, en vroeg daarom een zegen voor
hem: “Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht
staan” (vs. 18). Ismaël zou inderdaad ook gezegend worden, maar de
lijfelijke zoon van Sara, Isaäk, zou de zoon van de belofte zijn.

Er ontstond helaas jaloezie tussen Sara en Hagar, en tussen hun zoons
en hun nageslacht; een haat die tot heden voortduurt. Dat was het tra-
gische gevolg van het gebrek aan vertrouwen in Gods belofte aangaan-
de de zoon uit Sara, en de bede van Abraham dat Isaäk niet voorge-
trokken zou worden, maar Ismaël net zo gezegend zou worden als hij.

We zien dat Abraham geen volmaakt man was, maar geloofsvertrouwen
moest ontwikkelen, door niet te twijfelen maar ervan overtuigd te zijn
dat God alle dingen doet die Hij belooft. Hij deed gehoorzaam wat God
op directe wijze van hem vroeg, maar als hij zelf voor keuzes kwam te
staan had hij niet altijd genoeg geloofsvertrouwen. God kende hem
echter, en wist welk een groot geloof hij uiteindelijk zou tonen.

Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g m e t b i j z o n d e r e
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Abraham (3)

Een jaar later kreeg hij bezoek van drie mannen (engelen), die hem
vertelden dat Sara precies een jaar later een zoon zou hebben. Jako-
bus noemt Abraham “een vriend van God” (Jac 2:23), wat laat zien
dat de HEER heel vertrouwelijk met hem omging, en niets voor hem
verborgen hield. Hij vertelde hem dat Sodom en Gomorra, waar zijn
neef Lot woonde, verwoest zouden worden. Dat was een schok. Als
een priester probeerde hij eventuele rechtvaardigen in de stad te red-
den, door een beroep te doen op Gods rechtvaardigheid. Toen de En-
gel (Bode) van de HEER uitgesproken was omdat Abraham niet verder
vroeg, ging Hij weg. Het leek alsof Abraham niet zou krijgen waar hij
om vroeg. Het tegendeel was echter waar. Abraham zag dat de steden
verwoest werden, maar: “Toen God de steden wegvaagde waar Lot
had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontkomen” (Gen 19:28).

Toen Abraham 100 jaar oud was, werd de zoon van de belofte einde-
lijk geboren. Isaäk bracht veel vreugde, maar ook verdriet. De beide
moeders haatten elkaar, en de strijd tussen de broers begon al snel.
Abraham moest van God Ismaël met zijn moeder wegsturen. Weer
moest hij afscheid nemen. En daar bleef het niet bij, want op een dag
stelde God hem heel zwaar op de proef. “Neem toch uw zoon, uw eni-
ge, die u liefhebt, Isaäk, ... en offer hem ...” (Gen 22:2 NBG’51). Voor
het eerst zien we het begrip ‘liefde’ in de Bijbel. Het geeft hier de
verhouding weer tussen vader en zoon, en een vooruitblik op de ver-
houding tussen de Vader en de Zoon. Hoewel Abraham het niet be-
greep, gehoorzaamde hij. Hij stond vroeg op en ging met Isaäk op
weg. De drie dagen dat zij onderweg waren dacht hij na, tot hij tot de
bijzondere conclusie kwam: “ ... dat het voor God mogelijk moest zijn
iemand uit de dood op te wekken” (Heb 11:19). Abraham geloofde nu
echt dat God doet wat Hij zegt; en de enige manier waarop dat kon,
als hij Isaäk geofferd zou hebben, was dat Isaäk weer tot leven werd
gewekt. Op het moment dat hij hem wilde doden, hield een engel hem
tegen. Nadat hij de ram geofferd had die God hem gaf in plaats van
Isaäk, noemde hij die plaats: “De HEER zal erin voorzien” (Gen 22:14).
Een profetie van de offerdood en opstanding van de Here Jezus.

Wat een grote geestelijke ontwikkeling zien we bij Abraham! Zijn
groei naar volmaaktheid in het geloof vraagt God ook van ons. Allen
die geloven zoals hij deed, zijn geestelijke kinderen van Abraham en
zijn Nageslacht, en mogen delen in de beloften die God hem gaf.

v r o u w e n e n m a n n e n i n d e B i j b e l
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Waarom Paulus’ brieven lezen?
Toen we nog regelmatig brieven
schreven aan familie of vrienden,
deden we dat vooral om bij te praten
vanuit de behoefte aan contact (waar
we nu in veel gevallen phones, hyves,
facebook, enz. voor gebruiken). Deze
behoefte aan contact, en dus infor-
matie, speelde ook een rol in de
brieven van Paulus. Hij wilde graag
weten hoe het ging met de broeders
en zusters, die hij achterliet als hij
verder reisde om het evangelie over-
al bekend te maken. In zijn tijd wa-
ren er geen moderne communicatie-
middelen, waarmee je snel te weten
kon komen hoe het met geliefden en
bekenden ver weg ging. De enige ma-
nier om contact te houden was via
brieven en mensen die boodschappen
mondeling overbrachten.

Paulus moest soms voorzichtig schrij-
ven, want als de Romeinen, Grieken,
of Joden zo´n brief in handen kre-
gen, kon dat levens kosten, of gevan-
genschap en lijden voor velen bete-
kenen. De Romeinen wilden rust in
hun Rijk, en de prediking van het
Koninkrijk van God verstoorde die.
De Grieken waren bang dat de goden
vertoornd zouden raken als iedereen
in één God ging geloven. De Joden
ergerden zich aan de boodschap van
een gekruisigde en opgestane Messi-
as. Paulus liet zijn brieven daarom
door betrouwbare medewerkers be-
zorgen. Die gaven mondelinge toe-
lichting, en namen op de terugweg
brieven en berichten voor hem mee.
Dit kon weken, zelfs maanden duren
als dit lopend gebeurde! Ze konden
wel met een schip, maar een schip-

breuk was niet denkbeeldig, en het
kostte geld (dat er niet altijd was).

Het zal duidelijk zijn dat je met al
deze inspanningen en risico’s geen
brieven schreef om even ‘bij te pra-
ten’. Als je schreef was het belang-
rijk. Paulus’ brieven dienden dan ook
een groot en hoog geestelijk doel;
zowel om het geloof van zijn broe-
ders en zusters in de Here te steunen
en te ontwikkelen, als om het leven
voor ogen te houden zoals de Here
Jezus dit van een volgeling verwacht.
Ze zijn daarom ook voor ons in deze
tijd een belangrijke bron van onder-
wijs. Vooral ook omdat veel nog al-
tijd zo herkenbaar is.

Er wordt echter wel gezegd dat ze
voor ons minder van belang zijn, om-
dat ze typisch voor die tijd zouden
zijn. Ook voeren sommigen aan dat
Paulus niet altijd dezelfde opvattin-
gen had als andere apostelen. Maar is
dat zo? Het lijkt er meer op dat velen
de gevolgen van wat hij schreef niet
wilden en willen aanvaarden. Dit is
geen houding die past bij wie zegt in
Jezus Christus te geloven en Hem te
willen volgen. Neem de apostel Pe-
trus, die kennelijk (nog) wel door
velen wordt vertrouwd. Hij sloot zich
aan bij wat Paulus schreef, en ge-
bruikte eigenlijk diens gezag om zijn
eigen woord kracht bij te zetten:
“Dat heeft ook onze geliefde broeder
Paulus u geschreven met de wijsheid
die hem is geschonken. Hij schrijft
dit overigens in alle brieven waarin
hij dit onderwerp ter sprake brengt.
Daarin staat een en ander dat moei-
lijk te begrijpen is en dat door onwe-
tende en onstandvastige mensen, tot

De brieven van Paulus (1)
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door uw gezindheid te vernieuwen,
om zo te ontdekken wat God van u wil
en wat goed, volmaakt en Hem wel-
gevallig is” (Rom 12:1,2).

Het is belang als volgeling van Chris-
tus het geloof vast te houden dat de
apostelen verkondigden. Wie dat niet,
doet verklaart hen, en daarmee God,
tot leugenaars. Bovendien leeft wie
vasthoudt aan hun woord niet in het
onzekere: “Wees standvastig ... en
blijf bij de traditie waarin u door ons
onderwezen bent, in woord of ge-
schrift” (2 Tes 2:15). Wie de Schriften
gebruikt als toetssteen, is snel duide-
lijk welke leer juist is en welke niet.
Paulus schreef regelmatig dat hij niet
op eigen gezag sprak, en dat het niet
om zijn gelijk ging. Hij sprak op gezag
van Christus (een apostel is een gevol-
machtigde), in wiens dienst hij stond.
Bijvoorbeeld: “Wij zijn niet als zoveel
anderen, die aan het woord van God
willen verdienen; wij spreken erover
in alle oprechtheid, in opdracht van
God, ten overstaan van Hem en in
eenheid met Christus” (2 Kor 2:17);
en: “op gezag van onze Heer Jezus
Christus dragen wij u op u niet in te
laten met broeders of zusters die ...
niet leven volgens de traditie die wij
hebben doorgegeven” (2 Tes 3:6).
Afwijking daarvan beschouwde hij als
eigenwijsheid: “Iemand die meent zo
eigenzinnig te moeten zijn af te wij-
ken van wat ik zeg, dient te bedenken
dat wij noch de gemeenten van God
een ander gebruik kennen” (1 Kor
11:16). Het is daarom noodzakelijk de
brieven van Paulus te lezen. Hierin
komen vaak belangrijke punten van
het evangelie aan de orde, in samen-
hang met het leven dat volgelingen
van Christus van daaruit geacht wor-
den te leiden. Dat is ware wijsheid.

J.K.D.

hun eigen ondergang, wordt ver-
draaid; dat doen ze trouwens ook met
de overige geschriften” (2 Pet
3:15,16). Dit is de kern van het pro-
bleem: mensen die er geen verstand
van hebben — omdat ze niet overtuigd
zijn, en daarom geen vast geloofs-
fundament hebben — verdraaiden en
verdraaien (in hun eigen belang) de
geschriften van Gods dienaren; ook
die van Paulus. Paulus schreef daar-
over: “Dit moet allemaal voor wijs-
heid doorgaan, maar het is zelfbe-
dachte godsdienst ... het heeft geen
enkele waarde ... (Kol 2:23). Welis-
waar heeft dit hier betrekking op be-
paalde uitwassen, maar het is van
toepassing op alle afwijkingen van de
leer van Jezus en de apostelen. Niet
door God geleerde en gevraagde gods-
dienst heeft geen betekenis of nut.

Een ander argument om de brieven
niet te lezen, is dat het vaak gaat
over dingen die wij nu niet meer ken-
nen of doen. Bijvoorbeeld afgoderij.
Maar is dat zo? Wat is afgoderij? In de
Bijbel is afgoderij hetzelfde als over-
spel; om reden dat de enige waarach-
tige God niet kan verdragen dat men-
sen naast of in plaats van Hem andere
goden liefhebben en aanroepen. De
Enige die God heeft aangewezen tus-
sen Hem en Zijn kinderen is Jezus
Christus. Al het andere dat tussen
Hem en hen in staat beschouwt Hij als
afgod. Jezus noemde ook wereldse
rijkdom zo. Want wie zich richt op
aardse belangen, ‘offert’ zijn of haar
leven en middelen daaraan. Daarover
schreef Paulus: “met een beroep op
Gods barmhartigheid vraag ik u om
uzelf als een levend, heilig en God
welgevallig offer in zijn dienst te stel-
len, want dat is de ware eredienst
voor u. U moet uzelf niet aanpassen
aan deze wereld, maar veranderen

Alle citaten uit de NBV, tenzij anders aangegeven.
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De Persoon van Christus

13.

Na de schepping beschrijft de Bijbel het leven van Adam in de hof, en met
name de zondeval. God had verteld dat hij zou sterven als hij het gebod
overtrad. Na de daad kondigt Hij hem aan: “u zult tot stof terugkeren”. Iets
later vinden we een geslachtsregister. En bij iedere nieuwe generatie is het
refrein: “daarna stierf hij”. Zij zijn allen afstammelingen van Adam, en al-
len ondergaan ze hetzelfde als Adam. Het werkt door in al zijn nakomelin-
gen, “zoals allen in Adam sterven” (1 Kor 15:22).

Dat de mens door zijn afstamming met Adam verbonden is, en daarmee ook
met zijn overtreding van Gods gebod, komt heel duidelijk tot uitdrukking in
een betoog van Paulus in het 5e hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen,
verzen 12 tot en met 21. Zijn uitgangspunt is: “Door één mens is de zonde
in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ie-
der mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd” (vs. 12). Al is het wel
juist dat de zonde van ieder mens er de oorzaak van is dat hij sterft, Paulus
ziet de afstammelingen van Adam als een groep die betrokken is bij de zon-
de in het paradijs. Daarom wordt dit bijvoorbeeld in de HSV vertaald als:
“in wie allen gezondigd hebben”. Dat blijkt ook uit vers 19: “Zoals door de
ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden”. Paulus laat
in een aantal zinnen zien hoe de hele mensheid met Adam verbonden is:
− “Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven”,
− “die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid”,
− “de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens”,
− “zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen

werden veroordeeld”,
− “zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars

werden”.

Paulus toont een beeld van een zondige schepping, die onderworpen is aan
de vloek die in de hof uitgesproken werd, en daarmee ook de dood.

Door Christus levend gemaakt

Hier tegenover zet Paulus een nieuwe schepping, maar nu met Christus aan
het hoofd als tegenbeeld van Adam. Daarom noemt hij Adam “de vooraf-
beelding van hem die komen zou” (vs. 14). En tegenover die daad van onge-
hoorzaamheid van Adam, met alle gevolgen voor zijn nakomelingen, zet
Paulus steeds Christus met zijn daad van gehoorzaamheid, waardoor mensen
in Hem rechtvaardig worden. In diezelfde zinnen waarin hij spreekt over de
veroordeling van de mensheid in Adam laat Paulus zien hoe zij nu in deze
nieuwe schepping, in Christus, rechtvaardig worden:
− “het is des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)

De Eerstgeborene van de ganse schepping

overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dank-
zij die ene mens, Jezus Christus”,

− “zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen
worden vrijgesproken en daardoor zullen leven”,

− “zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaar-
digen worden”.

Ditzelfde beeld, waarbij Christus tegenover Adam gezet wordt, zien we ook
in de brief aan de Korintiërs: “Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen
wij door Christus allen levend worden gemaakt” (1 Kor 15:22). “De eerste
mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd
een levendmakende geest ... De eerste mens kwam uit de aarde voort en
was stoffelijk, de tweede mens is hemels ... Zoals we nu de gestalte van de
stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse
mens hebben” (vzn 45-49).

Net zoals de overtreding van Adam geen op zichzelf staande gebeurtenis
was, maar verstrekkende gevolgen had voor de mensheid, zo heeft ook de
gehoorzaamheid van Christus verstrekkende, maar nu positieve, gevolgen
voor allen die een nieuw leven in Hem begonnen zijn. Paulus noemt dit
nieuwe leven “in Christus”.

Een nieuwe schepping

In het tweede deel van Jesaja, vanaf hoofdstuk 40, kondigt de profeet nieu-
we dingen aan, en een nieuwe hemel en aarde. Deze zullen tot stand komen
door het werk van de Knecht. In dit beeld komt dan de huidige schepping
tot een einde, “want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslij-
ten als een kleed” (Jes 51:6 HSV, als enige geeft de NBV dit weer met “al
zou”). In plaats hiervan maakt God een nieuwe schepping door de Knecht.
Hij spreekt over een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, waarbij het dui-
delijk gaat om alles wat daarop is, en niet de hemellichamen zelf. Jezus
verwijst hier naar, en in navolging daarvan ook Petrus: “Wij verwachten
echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar ge-
rechtigheid woont” (2 Pet 3:13). In het Nieuwe Testament zien we dat deze
“nieuwe schepping” zowel kan slaan op een toekomstig rijk, waarin de heili-
gen, die onsterfelijk leven ontvangen hebben, leven na de wederkomst van
Christus, als wel op wat al gestalte kreeg met de opwekking van Jezus uit
de dood, samen met de gelovigen die nu al “in Christus” zijn. “(God) heeft
ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend ge-
maakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem
uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in
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De Persoon van Christus

Christus Jezus” (Efez 2:5,6). “Hij heeft ons gered uit de macht van de duis-
ternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de
verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden” (Kol 1:13,14). Het
gaat steeds om iets dat al gebeurd is, en niet enkel om wat in de toekomst
zichtbaar zal zijn. En dit alles wordt ook op meerdere plaatsen beschreven
als een nieuwe schepping: “Daarom ook is iemand die één met Christus is,
een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen” (2 Kor
5:17). En de verschillende aspecten hiervan vinden we in uitdrukkingen als:
“lichaam van Christus”, “een plaats waar God woont”, “Gods uitverkore-
nen”, “heiligen”, “een heilige priesterschap”, en dergelijke.

In tegenstelling tot de huidige schepping waarin Adam het begin is, be-
schrijft dit de nieuwe schepping waarvan Christus het begin is. In de aanhef
tot de brief aan Laodicea in Openbaring lezen we: “Dit zegt Amen, de trou-
we en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping” (Op 3:14). Hier
geeft Jezus zichzelf drie titels. Ten eerste Amen. Dat wordt hier bedoeld als
de garantie van Gods beloften door het verlossingswerk van Jezus. In de
evangeliën zien we dit woord vaak terugkomen in de uitdrukking van Jezus:
“Ik verzeker jullie.” En Paulus schrijft aan de Korintiërs: “In hem [Jezus]
worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat
we amen zeggen, tot Gods eer” (2 Kor 1:20). Ook de tweede titel, “de trou-
we en betrouwbare getuige”, slaat op de periode dat Jezus op aarde leefde.
Tijdens zijn verhoor zegt Jezus: “Ik ben geboren en naar de wereld geko-
men om van de waarheid te getuigen”. Juist in Openbaring zien we hoe ge-
tuige zijn betekent dat men alles over heeft om te getuigen. Het is kenmer-
kend dat het Griekse woord voor getuigen (martureo) de oorsprong is van
het Nederlandse martelaar. Jezus was bereid zijn leven te geven aan het
kruis, als getuige van de Vader. Het zou dan vreemd zijn als met de derde
titel “het begin van Gods schepping” ineens Genesis herschreven werd. Je-
zus spreekt over het gevolg van zijn volbrachte opdracht, waarmee een
nieuwe schepping begon, nu niet “in Adam”, maar “in Christus”. Daarom
noemt Paulus hem ook de eerstgeborene van heel de schepping” (Kol 1:15).

De eerstgeborene

De term eerstgeborene leidt soms tot verwarring. Het betekent normaal de
zoon die als eerste in een gezin geboren is. Maar de Schrift gebruikt het ook
in de betekenis van degene die God gekozen heeft. De eerstgeborene krijgt
een dubbel deel van de erfenis, en een positie van gezag (zie Gen 27:29,
36,37). Islamieten zeggen terecht dat Ismaël de eerstgeboren zoon van
Abraham was. Toch beschrijft de Bijbel hem als degene die “zijn geboorte
dankte aan de loop van de natuur”, terwijl Isaäk wordt beschreven als de
zoon van de belofte. Isaäk wordt door God als erfgenaam aangewezen.
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13. De eerstgeborene van de ganse schepping

“Alleen door Isaäk zul je nageslacht krijgen” (Heb 11:18, zie ook Rom 9:7).
God zegt tot Abraham: “Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt,
Isaäk” (Gen 22:2). De wet gaf de mens geen keus. De oudste was de erfge-
naam. Dit was om menselijke voorkeuren te vermijden. We zien dat Isaäk
graag Esau als erfgenaam wilde, ook omdat hij zo goed een wild gerecht kon
bereiden. Maar God had zijn tweede zoon, Jakob, aangewezen als erfge-
naam van de beloften. “Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest
een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo
staat er ook geschreven: Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat” (Rom
9:12,13). Ook bij de derde generatie na Abraham zien we dat niet Ruben
gekozen wordt als eerstgeborene, maar Jozef. Jozef kreeg een dubbel deel
bij de indeling van het land, en hij heeft ook over zijn broers geheerst.
“Ruben was de oudste zoon, maar omdat hij zijn vaders bed had ontwijd,
ging zijn eerstgeboorterecht over op de nakomelingen van Israëls zoon Jo-
zef, hoewel deze niet als eerstgeborene staat ingeschreven. Juda was ster-
ker dan zijn broers en er is een vorst uit hem voortgekomen, maar het
eerstgeboorterecht ging over op Jozef” (1 Kron 5:1,2). En ook bij de zonen
van Jozef zien we dat niet zijn oudste, Manasse, maar Efraïm het eerstge-
boorterecht krijgt.

Datzelfde principe, dat het niet gaat om het moment van geboorte maar dat
God kiest, zien we bij de enige twee mensen die in de Bijbel “de zoon van
God” genoemd worden: Adam en Christus. Dat zagen we ook al in de verge-
lijkingen tussen Adam en Christus. Paulus schrijft: “Zo staat er ook geschre-
ven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laat-
ste Adam [Jezus] werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er
als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De eerste
mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels.
Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de
tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen
we straks de gestalte van de hemelse mens hebben” (1 Kor 15:45-49).

Het beeld van een schepping waarbij de mens één met Adam is, en daar-
door “ten prooi aan zinloosheid” (Rom 8:20), zien we in het Nieuwe Testa-
ment uitgewerkt. Maar het blijft niet bij zinloosheid als uitzichtloosheid. De
schrijvers schetsen ook deze nieuwe schepping, waar de mens door genade
naar over kan gaan. Daarbij wordt het beeld van de doop gebruikt. Petrus
schrijft “de doop wast niet het vuil van uw lichaam”. De doop laat zien dat
iemand afstand doet van zijn leven in Adam, de dood door het water, om
opnieuw uit het water te komen (ook voor de oude schepping goldt “die
door Gods woord gevormd was uit water” 2 Pet 3:5). De gedoopte staat dan
op tot een nieuw leven, niet langer “in Adam” maar nu “in Christus” om
“een nieuw leven te leiden” (Rom 6:4). A.H./M.H.
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Het doel van genezingen en het uitwerpen van demonen
De genezingen zijn niet zo maar terloopse daden uit liefdadigheid. Ze hebben
een doel, namelijk het volk Israël laten zien dat het lang verwachte Koninkrijk
van God in zekere zin gekomen is; want de door God aangewezen Koning is in
hun midden. Hij oefent zijn koninklijk gezag echter nog niet direct uit, maar
pas in de toekomst. Nu is het zijn taak dat komende Koninkrijk te prediken. De
genezingen ondersteunen zijn woord. Want die genezingen zijn:

1. De tekenen van het Koninkrijk. Zie bijvoorbeeld: “Maar indien Ik door de
Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over u
gekomen” (Mat 12:28)

2. De vervulling van de profetieën over de komst van de Messias. Zie bijvoor-
beeld: “opdat vervuld zou worden, wat gesproken werd door de profeet
Jesaja, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze
ziekten heeft Hij gedragen” (Mat 8:17). Hier geen melding van boze gees-
ten/demonen uiteraard, want daar wist men in de tijd van Jesaja niets van
in Israël. Was dat een gebrek aan kennis of inzicht? Integendeel! We heb-
ben gezien dat dit idee toen al aanwezig was bij andere volken; ook die
waaronder zij in ballingschap zouden verblijven. God had hen echter, vóór
zij in ballingschap gingen, nadrukkelijk gezegd dat zij zich niet mochten
inlaten met dit ‘geloof’. Opvallend in de boodschap aan Johannes de Doper
— toen hij eraan begon te twijfelen of Jezus wel de Messias was — is dat in
de tekenen die erop wijzen dat de Messias is gekomen, ook geen sprake is
van demonen: “Ga heen en boodschap Johannes wat u hoort en ziet: blin-
den worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en
doven horen en doden worden opgewekt ...” (Mat 11:5). Dezelfde echo van
deze woorden in Jesaja zien we later weer zonder demonen: “En vele scha-
ren kwamen bij Hem, die lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele
anderen bij zich hadden, en zij legden die aan zijn voeten neer. En Hij ge-
nas hen, zodat de schare zich verwonderde, want zij zagen stommen spre-
ken, kreupelen gezond, lammen lopen en blinden zien” (Mat 15:29-31).

De Gevolmachtigde van God
De Messias heeft dus van God, de Schepper van leven, de macht over lichame-
lijke en geestelijke gezondheid en ziekte ontvangen, en daarmee over leven en
dood. Die macht mag Hij echter alleen gebruiken met het oog op het eeuwige
en volmaakte leven dat God mensen in Zijn genade wil schenken. Een leven
waarin de mens verlost zal zijn van de vloek waaronder hij valt vanwege de
zonde. De vloek die hem moeite, angst, ziekte, lijden en dood heeft gebracht.
Hij is de Gevolmachtigde (=Apostel) van God, die namens God kan doen wat
mensen van Hem bidden. Op zijn beurt kan Jezus als Gevolmachtigde ook an-
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deren volmacht geven hetzelfde te doen als Hij. Als Hij op een dag uit zijn
trouwe volgelingen twaalf mannen kiest, noemt Hij hen zijn apostelen
(gevolmachtigden), en geeft hen een opdracht:

“En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine
geesten (pneuma) en om alle ziekte en alle kwaal te genezen” (Mat 10:1; zie
ook Mar 3:15, 6:7; Luc 9:1).
“Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten
(daimonia) uit” (Mat 10:8).

Jezus geeft hen die macht niet voor de toekomst, maar direct. Hij zendt hen
naar ‘de verloren schapen van Israël’, en als zij bij Hem terugkomen, brengen
zij verslag uit:

“En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten Hem al wat zij
gedaan en geleerd hadden” (Mar 6:30; zie ook Luc 9:10).

Om nog meer mensen te kunnen bereiken, zendt Jezus een groter aantal disci-
pelen uit. Als zij ook bij Hem terugkomen, zeggen zij, blij om wat zij hebben
kunnen doen: “Here, ook de boze geesten (daimonia) onderwerpen zich aan
ons in uw naam” (Luc 10:17). Hij ziet dit als een teken van hun geloof, en dat
zij op grond daarvan het eeuwige leven in Gods Koninkrijk zullen ontvangen.
Dit geeft aan dat het niet zomaar gaat om een vaag geloof in God. Het gaat om
het geloof dat Jezus de Messias is en hun handoplegging en woord de kracht
heeft om te genezen en doden op te wekken. Meer nog: dat God bezig is door
hen Zijn woord aangaande de Messiaanse tijd te vervullen.

Maar het geloof van zijn apostelen was niet altijd sterk genoeg. Als Jezus na
zijn verheerlijking op de berg bij de scharen en zijn andere discipelen terug-
keert, blijkt dat zij een epilepticus niet hebben kunnen genezen, wiens ziekte
de vader aan een demon toeschrijft (Luc 9:37-43). Als Jezus deze jongen of
jongeman dan wel geneest, toont Hij daardoor dat het niet zo was dat de zieke
niet genezen had kunnen worden, maar dat het geloof bepaalt of dat gebeurt.
Zoals Jezus de zieke genas, hadden ook zijn discipelen dat gekund.

Na zijn opstanding herhaalt Jezus zijn opdracht aan hen:
“Ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de gehele schep-
ping ... Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam
zullen zij boze geesten (daimonia) uitdrijven ... op zieken zullen zij de han-
den leggen en zij zullen genezen worden” (Mar 16:15-18).

Het bewijs voor het bestaan van demonen?
Vaak wordt gezegd dat het resultaat van de ’uitwerpingen’ een duidelijk be-
wijs is dat demonen bestaan. Maar het gaat niet om de vraag of die wel of niet

begrippen van het Kwaad
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bestaan, maar om het feit dat Jezus alle angst, moeite, pijn, ziekte, kwelling,
lijden en dood doet verdwijnen met de kracht van zijn Vader in de hemel.
Voor de zieke of gekwelde en diens familie en vrienden staat het misschien
vast dat hij of zij een demon/onreine geest heeft, maar Jezus laat zien dat
het evenzeer vaststaat dat de angst, moeite, pijn, ziekte, kwelling, lijden en
dood — en dus die ‘demon/onreine geest’ waarin mensen geloven — verdwij-
nen, Hij ‘rooft ze uit hun hand’ (Mat 12:28,29). Al zou hij bestaan, de
‘demon/onreine geest’ is door de werking van God in Christus machteloos —
bestaat dus in wezen niet (meer). Vergelijk dit met de gelijkenis van Lazarus
en de rijke man. Daar moeten we ook niet gaan discussiëren of er wel of niet
een ‘hel’ is in de betekenis van een plaats van eeuwigdurende pijniging in het
vuur. Dan komen we niet tot de essentie van wat Jezus wil zeggen. Hij wil dui-
delijk maken dat Gods oordeel vaststaat op grond van wat een mens doet met
wat God hem of haar heeft bekendgemaakt. Zij krijgen nu de gelegenheid zich
te bekeren van dwaalwegen en zonde, en kunnen die maar beter grijpen. De
rijke man staat voor hen die “zich niet laten gezeggen” door God (Luc 16:31),
ook niet als iemand uit de dood wordt opgewekt. Niet door de werkelijke La-
zarus die Jezus uit de doden opwekte (velen kwamen om hem te zien, en hij
zal getuigd hebben van het grote wonder dat Jezus hem had gedaan), en zelfs
niet door de opgestane Christus en zijn getuigen. Denk ook aan de gelijkenis
van de barmhartige Samaritaan. Daar ging het om de vraag wie als de naaste
beschouwd moest worden, om te bepalen voor wie je iets zou doen. Jezus gaf
het denkbeeldige voorbeeld van iemand die zij niet als hun naaste beschouw-
den, een Samaritaan, die zich het lot aantrok van de stervende Jood. Hij be-
schouwde zich dus als de naaste van hem die in nood verkeerde. In geestelijke
zin is Jezus die Samaritaan, die door de mensen niet geacht werd, maar alles
deed om de verloren schapen van het huis van Israël te behouden. Het gaat er
dus niet om te bediscussiëren wie wij als onze naaste beschouwen, maar om
degene die in zijn of haar nood hoopt op naastenliefde. We moeten altijd uit-
gaan van het doel van wat Jezus zegt en doet, en niet proberen allerlei men-
selijke verklaringen te zoeken, stokpaardjes te berijden, zijwegen te bewan-
delen en uit te weiden over bijzaken. Want wie dat doet zal de les van het
evangelie niet inzien, en omdat hij of zij niet (voldoende) gelooft niet bevrijd
zal worden van angst, moeite, pijn, ziekte, kwelling, lijden en dood.

Een boodschap aan de Joden
Als we alle gevallen op een rijtje zetten waar het zou gaan om een demon/
boze geest, zoals die waarin de meeste mensen geloven, dan valt op dat er
van de 72 vermeldingen liefst 61 in de drie synoptische evangeliën staan en 7
in het evangelie naar Johannes; geen enkele in Handelingen, en slechts 1 in
een brief van Paulus, 1 in de brief van Jakobus, en 2 in Openbaring. Betrekken
we daarbij ‘boze geest’ en ‘onreine geest’, waar dit (zoals in Op 18) geen ver-
taling van daimonion betreft, dan herhaalt dit patroon zich: 19 maal in de sy-
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noptische evangeliën; nu wel 6 maal in Handelingen, maar in geen enkele
brief. Is dat niet merkwaardig?

Uit de behandeling van alle passages tot nu toe is af te leiden dat:
1. De beschreven genezingen en uitdrijvingen plaatsvinden in het land Israël

en in het gebied van Samaria. Samaria was vroeger de hoofdstad van het
Tienstammenrijk Israël en behoort historisch gezien dus tot Israël.

2. De genezing van de dochter van de vrouw uit het gebied van Tyrus en Sidon
een duidelijke uitzondering is, passend in de reeks genezingen van niet-
Joden die een groter geloof en meer nederigheid tonen dan de meeste Jo-
den. Let op wat er gebeurt: “Hij echter antwoordde haar geen woord ... Ik
ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar zij
kwam en viel voor Hem neer en zei: Here, help mij! Hij echter antwoordde
en zei: Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het de hon-
den voor te werpen. Maar zij zei: Zeker, Here, ook de honden eten immers
van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoord-
de Jezus en zei tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk u
wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af” (Mat 15:23-28).
Bovendien waren Tyrus en Sidon in de tijd van de koningen David en Salomo
met elkaar verbonden, en hadden een bevoorrechte positie. In het bijzon-
der door de kennis van de God van Israël. De roep van de vrouw “Zoon van
David” wijst op die oude verbondenheid en kennis.

3. In Handelingen 19:12-16 gaat het om Joodse geestenbezweerders

Waarom wordt dan uitsluitend met betrekking tot Joden en mensen met hun
geloof gesproken over demonen, terwijl het begrip juist komt uit de niet-
Joodse wereld? En wie twijfelt bij Jakobus 3:16, wijs ik erop dat deze brief is
geschreven aan de overal in de Grieks-Romeinse wereld levende Joden (1:1).

In algemene zin geldt dat het in eerste instantie om hen ging. Jezus geeft zijn
apostelen in eerste instantie de opdracht: “... begeef u liever tot de verloren
schapen van het huis Israël. Ga en predik: Het Koninkrijk van de hemel is na-
bijgekomen” (Mat 10:6,7). Zij kenden God en Zijn beloften en zagen uit naar
het Messiaanse Rijk. Ondanks alles zagen de meeste mensen in Jezus echter
niet de Messias. Een aantal leiders van het volk hadden van Hem gezegd dat
Hij een demon had. Veelbetekenend zijn daarom de passages waarin juist
mensen met een demon op Jezus wijzen als de Messias: “Van velen voeren ook
boze geesten (daimonia) uit, roepende en zeggende: U bent de Zoon van God.
En Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij
de Christus was” (Luk 4:41; zie ook Mar 1:34). Ook andere mensen die Hij had
genezen had Hij hetzelfde gezegd, evenals zijn discipelen. Ook de bezetene in
Gadara wist Wie Jezus was, en uit het verhaal van zijn genezing blijkt de over-
spannenheid door de Romeinse bezetting en de verwachting van Eén die daar-
aan een eind zou maken (Mar 5:1-20). J.K.D.
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Psalm 126-128

De HERE zegene u uit Sion
Bij de bespreking van de Psalmen 123-125 was ons uit-
gangspunt het ingrijpen van God, toen koning Hizkia van
Juda bedreigd werd door de Assyrische koning Sanherib.
In het zogenoemde Taylor Prisma — een zeskantige
steen die te zien is in het British Museum — is in spijker-
schrift een inscriptie gegraveerd, waarin Sanherib zich
beroemt op zijn overwinning op Juda: “Ik heb 200.150
gevangenen weggevoerd ... ik heb Hizkia als een vogel
in een kooi in Jeruzalem gevangen ... en liet niemand
door de poorten van de stad naar buiten komen”. Nadat
Hizkia echter gebeden had, zond de HERE een engel die
de krijgshelden van de koning van Assur verdelgde.

begrijpend zingen

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

Foto: David Castor

Als een vogel in een kooi
Wonderlijk is het toch dat, hoewel Psalm 124 (van David) lang daarvoor werd
geschreven, wij zinspelingen op deze geschiedenis kunnen horen. Kennelijk
werd juist om deze reden Psalm 124 onder de Bedevaartsliederen opgeno-
men: “Geprezen zij de HERE, die ons niet overgaf ten buit aan hun tanden!
Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers ... wij
zijn ontkomen!” (124:6,7).

In Psalm 126 zijn er nog meer weerklanken: “Toen de HERE de gevangenen
van Sion deed wederkeren, waren wij als degenen die dromen ... Toen zei
men onder de heidenen: De HERE heeft grote dingen bij hen ge-
daan!” (126:1,2). Zo verbazingwekkend was de nederlaag, die de Assyriёrs 
leden, dat de mensen van Juda inderdaad waren “als degenen die dro-
men” (126:1). De buurvolken waren ook verbaasd, want geen land had tot
die tijd de Assyriërs onder Sanherib weerstand kunnen bieden: “Vele brach-
ten naar Jeruzalem geschenken voor de HERE en kostbaarheden voor Jechiz-
kia ... Van toen af stond hij bij alle volken hoog in aanzien” (2 Kron 32:23).
Het gevaar van de Assyriёr was voorlopig afgewend (een nieuw gevaar zou 
straks dreigen als Babel aan de macht kwam!). Na de verwoesting van het
land door de vijand moest er een periode van wederopbouw zijn, maar nu
kon het volk doorgaan met normaal zaaien en oogsten: “Hij gaat al wenende
voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dra-
gende zijn schoven” (126:6).
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

Psalm 127, “van (of voor) Salomo”, was veel eerder geschreven. De psalm
weerspiegelt op mooie wijze de tijd van de tempelbouw en de gezindheid
van Salomo zelf: “Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de
bouwlieden daaraan; als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de
wachter” (127:1).

Zonen zijn een erfdeel des HEREN

Maar deze psalm, hoewel van of voor Salomo, past ook bij de tijd van Hiz-
kia. Toen hij ziek was, had hij nog geen zoon, en had zonder opvolger kun-
nen sterven. God genas hem echter en 15 jaar aan zijn leven toegevoegd.
Tijdens die jaren is Manasse geboren (2 Kon 20:21), een afstammeling in het
geslacht van David en Salomo. Natuurlijk zou Hizkia hiervoor dankbaar zijn:
“Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN, een beloning is de vrucht van de
schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Wel-
zalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld” (Ps 127:3-5). Heeft
Hizkia een volle ‘pijlkoker’ gehad — andere zonen die hem ‘welzalig’ deden
zijn? Want Manasse bleek één van de slechtste koningen van Juda, die de
oorzaak werd van de latere ondergang van het koninkrijk Juda.

Psalm 128 spreekt van de vrede en voldoening die het goddelijk leven verze-
keren: “Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt, want
gij zult eten de opbrengst van uw handen; welzalig gij, het zal u wel-
gaan” (128:1,2). De Psalm zinspeelt opnieuw op het idee van kinderen en
erfgenamen. De Psalmist spreekt op deze wijze tot de man: “Uw vrouw zal
zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis; uw zonen als olijfscheu-
ten rondom uw dis” (128:3).

We hebben geconstateerd dat de Psalmen 120 t/m 134 pelgrimsliederen zijn
— liederen voor hen die opgaan naar Jeruzalem, die ook een zegen uit Sion
verwachten. Psalm 128 eindigt dan met een zegen voor de pelgrim die naar
Jeruzalem reist: “De HERE zegene u uit Sion, opdat gij het goede van Jeruza-
lem moogt zien al uw levensdagen, en opdat gij uw kindskinderen moogt
zien. Vrede zij over Israёl” (128:5,6). 

De Bedevaartsliederen vandaag
De Bedevaartsliederen spreken ook ons aan. Ook vandaag kunnen gelovigen
zich troosten met de woorden: “De HERE heeft grote dingen bij ons ge-
daan” (126:3). Ook wìj willen toch dat de HERE ons (geestelijk) huis bouwt
(127:1)? En de vruchtbaarheid waarover de psalmen spreken (b.v. 126:5,6;
128:2) kan ook gezien worden in verband met de groei van Gods koninkrijk
(zie vooral Jakobus 5:7 en 8, en de gelijkenissen van Jezus in Matteüs 13).
En zouden niet juist christenen moeten bidden: “Vrede zij over Is-
raёl” (128:6; vgl. Galaten 6:16) — m.a.w. dat God spoedig Zijn vrederijk op 
aarde brengt? J.M.
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32 “de vertrouwelijke omgang van de Heer

Wanneer iets in een taalgebied van groot belang is, dan zie je dat er een
veelheid aan woorden is om nuanceverschillen aan te geven. Zo speelt water
in Nederland een grote rol, en gebruiken we voor door de mens gegraven
stroken water onder meer de begrippen sloot, gracht, singel, vaart, kanaal,
wetering, boezem en waterweg. Elk woord heeft een eigen betekenis. Als je
dit probeert te vertalen naar het Engels of Frans, dan merk je dat er veel
minder begrippen in die talen beschikbaar zijn, omdat de waterhuishouding
in het verleden een minder grote rol speelde in die landen. In die talen zijn
er juist meer begrippen voor natuurlijk stromend water. Zo zien we in het
Hebreeuws ook een veelvoud aan woorden voor het aanspreken van God. Dat
blijkt belangrijk te zijn in het dagelijks leven. Door vertalingen, met name de
Statenvertaling en zijn invloed op de Nederlandse taal, zijn er ook in het Ne-
derlands meerdere begrippen voor gebed. Een redelijk ervaren Bijbellezer
zal geen enkele moeite hebben om in de uitdrukking “de handen ophef-
fen” (zie bijv. Psalm 134) een vorm van gebed te herkennen, maar in een
hele moderne vertaling wordt dat toch weergegeven door bidden, omdat het
niet meer vanzelfsprekend is dat deze uitdrukking uit oudere vertalingen te-
genwoordig nog begrepen wordt. Ook een uitdrukking als “zich neerbuigen”
wordt met bidden vertaald. Door steeds hetzelfde Nederlands woord te ge-
bruiken gaan uiteraard de nuanceverschillen tussen woorden verloren.

Alleen al in het Oude Testament zijn er een kleine vierhonderd beschrijvin-
gen voor hoe mensen tot God spreken; en in die beschrijvingen, die soms een
flink deel van een hoofdstuk beslaan, zien we meerdere woorden voor het
aanspreken van God, ieder met hun eigen nuance. Als we naar het werk-
woord ‘bidden’ kijken, zien we dat het in verreweg de meeste gevallen een
vertaling is van het Hebreeuwse werkwoord palal, dat te maken heeft met
bemiddelen of tussenbeide komen. Dat zien we vooral in een vers als: “Toen
bad Mozes voor het volk” (Num 21:7); of waar God tegen Jeremia zegt: “bid
niet voor dit volk” (Jer 7:16; 11:14; 14:11). Maar daarnaast zien we nog vele
andere Hebreeuwse woorden die aspecten van gebed weergeven. Voor het
woord sha’al gebruiken de vertalers meerdere woorden. In de HSV wordt dat,
als het over God gaat, weergegeven als vragen, eisen, raadplegen en bidden.
Een woord als anna, dat met smeken te maken heeft, wordt in de HSV altijd
weergeven als ‘och’, zoals in de woorden “och Here”, gevolgd door een op-
roep aan God om iets te doen. Wellicht zouden we dit Nederlandse woord
nooit als een vorm van gebed zien. We zien ook het woord chanan, dat vaak
vertaald wordt met smeken als het van de mens uit gaat, maar met genade



bewijzen als het van God uit gaat. Beide aspecten van een gebed opgesloten
in hetzelfde woord. Dit zijn maar enkele van tientallen woorden. Zij hebben
echter allemaal met een vraag of bede te maken.

Daarnaast zijn er meerdere woorden om juist lof uit te spreken, vaak ver-
taald met loven of prijzen. Een van die woorden is via het Grieks en Latijn
ook in het Nederlands terecht gekomen: ‘halleluja’. Het Hebreeuwse woord
halal betekent loven of prijzen. Dat kan op alles slaan, ook op jezelf; en dan
betekent het jezelf aanprijzen, of opscheppen. Vaak wordt dit woord halal
echter toegepast op God; en dan wordt het meestal gevolgd door de naam
van God, Jahwe. Omdat er in het Hebreeuws geen klinkers geschreven wor-
den, staat er JHWH. Maar we zien ook hoe een afgekorte vorm daarvan vaak
gebruikt wordt, JH (uit te spreken als ja). Deze afkorting wordt achter een
ander woord geplakt. Dat zien we bijvoorbeeld met de namen van Jesaja en
Jeremia. En dat zien we soms ook achter het woord halal, waardoor
‘halleluja’ ontstaat, dus “looft JH”. Dan wordt het als één woord geschreven.
We komen echter vaker de volledige vorm tegen, halal JHWH (twee woor-
den), in onze Bijbels weergegeven als “Looft de Heer”. En in een aantal Psal-
men vinden we achter elkaar “Halleluja, looft de Heer” (bijv. Psalm 146). Dit
woord halal komen we het meest in de Psalmen tegen. In het Hebreeuws
heet het boek Psalmen tehiliem, een woord dat ook afgeleid is van halal. Het
betekent lofprijzing. In de Psalmen staan vele lofliederen, maar er staan ook
vele gebeden. Het boek is een prachtige opsomming van de manier waarop
mensen tot God komen, om Hem te loven voor alles wat Hij voor mensen
doet, in bewondering voor Zijn werken, om hulp te vragen, om problemen
voor te leggen, ja zelfs om te klagen over de omstandigheden waarin men
verkeert. Het is bij uitstek een boek dat laat zien hoe mensen het woord van
God beantwoorden. “Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven [halal]
U voortdurend” (Ps 84:5). In het Hebreeuws zien we een dichtvorm waarbij
een tweede regel de eerste herhaalt met andere woorden; en in de Psalmen
zien we dat veelvuldig, ook in verband met het loven van God: “Loof de HEER,
alle volken; prijs Hem, alle natiën”.

Uiteraard zijn er vele redenen om God te loven, en een aantal daarvan zien
we in de Psalmen. Je zou verwachten dat de nadruk ligt op het beantwoor-
den van gebed of op hulp in moeilijke omstandigheden; en zulke Psalmen zijn
zeker te vinden. We vinden echter ook lofprijzingen dat God Zijn woord ge-
geven heeft. We zien hoe David ’s nachts naar de hemel kijkt, en zijn bewon-
dering uitspreekt over Gods grootheid en almacht die hij hierin ziet: “Als ik
Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun
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plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt” (Ps
8:4,5). Maar wat met name opvalt is de combinatie met het loven van Gods
naam. God wordt lof toegebracht vanwege Zijn naam: “Mijn God en Koning,
ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik U
loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. De HEER is groot en zeer te
prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden” (Ps 145:1-3). Waarom de na-
druk op Gods naam? Alleen al in de Psalmen zien we de uitdrukking "uw
naam" bijna vijftig maal. Dat is niet enkel als synoniem voor God, maar wijst
naar de betekenis van Gods naam, zoals Hij die aan Zijn volk geopenbaard
heeft, een God “barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertieren-
heid en trouw”. God geeft met Zijn naam de belofte dat Hij altijd Zijn volk
tegemoet zal treden. De uitdrukking “de Naam van de HEER aanroepen” heeft
veel meer te maken met een beroep doen op Gods belofte dan op het gebrui-
ken van die naam. We zien dat ook in een Psalm terugkomen: “Ik zal U loven
met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psal-
men zingen. Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven,
om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw
belofte groot gemaakt” (Ps 138:1,2).

Bijna de helft van de Psalmen wordt aan David toegeschreven. In het verleng-
de van deze lofliederen organiseert hij zangkoren met muzikale begeleiding
in de tempel. Al vanaf de eerste hoofdstukken van Genesis zien we dat men-
sen muziekinstrumenten ontwikkelen (Genesis 4:21). Daarnaast zien we som-
migen lofliederen zingen. We zien Mozes een loflied aanheffen (Exodus 15),
als het volk veilig door de Schelfzee getrokken is en het leger van Egypte is
vernietigd, waarna zijn zus Mirjam ook een lied aanheft met begeleiding van
een tamboerijn. In Richteren is beschreven hoe Debora en Barak een loflied
aanheffen als God Israël van hun vijanden verlost heeft (Richteren 5). Bij de
geboorte van Samuël is het gebed van zijn moeder in de Schrift opgenomen,
en de vertalers hebben er Hanna’s lofzang boven gezet. Later lezen we ook
van de lofzang van Maria wanneer zij in verwachting is van Jezus; en daarin
zien we duidelijke weerklanken van dat gebed van Hanna.

We zien nog een aantal gezongen lofliederen. Maar zoals gezegd, het is voor-
al David die hier veel aandacht voor had. Het is zelfs mogelijk dat hij een
speciaal muziekinstrument ontwikkelde. We lezen over “de muziekinstrumen-
ten van David” (o.a. Nehemia 12:36). Amos zei: “u, die vrolijk zingt onder
het geklank van de luit — zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstru-
menten uitgedacht” (Amos 6:5), maar tegenwoordig denken vertalers dat het
hier eerder om spelen gaat. Wel zien we dat hij een deel van de Levieten in
zanggroepen indeelde. Dat was voor het eerst toen David de ark naar Jeruza-
lem haalde: “Verder zei David tegen de leiders van de Levieten dat zij hun
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broeders, de zangers, op moesten stellen met muziekinstrumenten, met lui-
ten, harpen en cimbalen, om luide en blijde klanken te laten horen” (1 Kron
15:16). Later maakte hij dienstroosters. Deze zijn gebleven tot zelfs in de
tijd van het Nieuwe Testament. We zien hoe dit rooster ook gevolgd werd bij
de inwijding van de tempel onder Salomo: “Ook stonden de priesters op hun
wachtposten, en de Levieten met de muziekinstrumenten van de HEER die
koning David gemaakt had om de HEER te loven, zo dikwijls als David door hun
dienst Hem zou prijzen dat Zijn goedertierenheid voor eeuwig is” (2 Kron
7:4). Mogelijk zongen ze in twee groepen, zoals ook verondersteld wordt met
betrekking tot Psalm 136. Als het volk na de ballingschap (500 jaar na David)
teruggekeerd is, lezen we: “er was blijdschap in Juda over de priesters en de
Levieten die daar in dienst stonden, en hun taak ten behoeve van hun God en
hun taak bij de reiniging vervulden, evenals de zangers en de poortwachters,
overeenkomstig het gebod van David en Salomo, zijn zoon. In de dagen van
David en Asaf, van oudsher, waren er namelijk hoofden van de zangers en
voor het loflied en de lofzangen voor God” (Neh 12:45,46).

Wat opvalt is dat de bepalingen waarmee David het een en ander ingericht
heeft in één adem genoemd worden met de richtlijnen die God in de wet gaf:
“Jojada stelde de ambten van het huis van de HEER weer onder de leiding van
de Levitische priesters die David over het huis van de HEER verdeeld had om
de brandoffers van de HEER te brengen, zoals beschreven staat in de wet van
Mozes, met blijdschap en met een lied, volgens de instelling van David” (2
Kron 23:18). Datzelfde zien we ook in de verslagen van Ezra en Nehemia.

Vanaf dat moment hebben lofzangen een rol gespeeld in het geestelijke le-
ven van gelovigen. Na het laatste avondmaal in de bovenzaal lezen we in het
evangelie van Marcus: “En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken
zij naar de Olijfberg” (Mar 14:26). Ook het zingen in onze diensten kunnen
we zo herleiden tot David. Zijn doel was God met vreugde te danken.

In dit alles kunnen we een prachtig beeld zien van een ‘gesprek’ tussen God
en een mens. God stelt bepalingen in de wet. David leert door die wet God
kennen, en looft God en prijst Hem met het lied. En niet alleen hijzelf, maar
hij regelt ook dat het volk dat doet onder leiding van priesters en Levieten.
De lofprijzing in hun gezang vormt een antwoord van David op het spreken
van God (Gods woord), dat David zo aanspreekt. Dat is ook wat we in een
Psalm terugvinden: “Zing vrolijk in de HEER, rechtvaardigen! Een lofzang past
de oprechten. Loof de HEER met de harp, zing psalmen voor Hem met de harp
en de tiensnarige luit. Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met
vrolijke klanken. Want het woord van de HEER is recht en al Zijn werk be-
trouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de
goedertierenheid van de HEER” (Ps 33:1-5). M.H.
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Boekbespreking

Wat de Schriften voorzeggen
over het Koninkrijk van God

Dagelijks bidden nog altijd overal op aarde veel mensen: Uw Koninkrijk
kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Zo richten zij die dit bidden hun hoop op de toekomst die God Zijn kin-
deren heeft gegeven. Zij vragen God of de aarde eindelijk bevrijd mag
worden van de heerschappij van mensen die voortdurend hun eigen be-
lang zoeken, met alle treurige gevolgen daarvan door de gehele mense-
lijke geschiedenis heen. Want de enige oplossing is dat God in Zijn
goedheid het bestuur over de aarde overneemt. Eerst dan zullen men-
sen leren in Zijn wegen te wandelen, en door gehoorzaamheid Gods
zegen en vrede voor zich en hun kinderen vinden. Alleen zo kan deze
mooi en goed geschapen aarde weer een geschikte woonplaats worden.
Nooit was de vervulling van dit verzoek zo dringend nodig als in deze
tijd, waarin alle leven op aarde ernstig bedreigd wordt.

Wie vraagt om de komst van zijn Koninkrijk stelt God uiteraard niet
iets voor dat Hij anders niet zou doen. Integendeel: het Koninkrijk dat
God bezig is op aarde te vestigen, is een thema dat door de hele Bijbel
heen loopt. Wie vertrouwd is met Gods beloften en de beschrijvingen
die Hij door zijn profeten in Israël heeft gegeven van een onder één
Koning verenigde wereld — die daardoor rechtvaardigheid en vrede
kent — zal met des te meer overtuiging God smeken zijn genadige
voornemen uit te voeren.

Dit boek is geheel aan het onderwerp van Gods Koninkrijk op aarde ge-
wijd. In elk hoofdstuk komen Bijbelgedeelten aan de orde, die de voor-
naamste aspecten hiervan onder uw aandacht brengen. We hopen dat
deze aanpak uw geloof in de komst van een nieuwe en veel betere we-
reld zal versterken, en dat u met dit vooruitzicht voor ogen uw per-
soonlijke hoop op toekomstig leven hiermee verbonden zult zien.
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Dit is geen nieuw boek, maar een bestaande uitgave die wij opnieuw on-
der uw aandacht brengen.

Vraag een gratis exemplaar aan via:
E-mail: info@metopenbijbel.nl Telefoon: 0318-845120 (ma-vr 9-20 u)
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