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mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: In het ‘Onze Vader’ bidden we: “Uw Naam worde geheiligd.”
Wat wil dit eigenlijk zeggen?

Antwoord: Het punt dat hier wordt aangeroerd is zo belangrijk, dat
we hier ruim de aandacht aan willen geven. Hiermee komt deze keer
het artikel in de serie Fundamentele begrippen van het kwaad te
vervallen. Er is dan nog ruimte voor een tweede vraag op pagina 29.

Het is altijd goed te beginnen met te kijken naar:
a. de gehele tekst en niet naar een stukje daaruit;
b. de Griekse grondtekst;
c. echo’s vanuit en citaten uit of op andere plaatsen in de Bijbel.

Jezus leert zijn leerlingen hier de basis voor een goed gebed.
En een goed gebed is geen stortvloed van woorden, maar zich
beperken tot de kern en van daaruit eventueel tot nadere bij-
zonderheden komen.

Jezus begint met: “Onze Vader”. Niet onze natuurlijke vader, maar
(lett.) “Die in de hemelen”. Dan volgen de woorden van deze vraag.
In de meeste Nederlandse vertalingen staat: “Uw Naam worde gehei-
ligd”, of in sommige Engelse Bijbels: “Laat Uw Naam geheiligd wor-
den.” Wat is het verschil? De woorden in de Nederlandse Bijbels zijn
nogal vrijblijvend wat ons als bidders betreft. Want wat willen we
daarmee zeggen? Wensen we God toe dat mensen Zijn Naam zullen
heiligen? Bedoelen we met hen andere mensen, omdat wij dat im-
mers al doen — zoals we misschien vinden!? De woorden in de Engel-
se Bijbels roepen God op iets te doen om Zijn Naam te laten heili-
gen. Hoe? Door zachte drang, of straffend gericht? En om wie gaat
het dan? Kennelijk weer niet de bidder zelf, maar anderen; want
waarom zouden we bidden of God iets wil doen, zodat wij Zijn naam
zullen heiligen?

De vraag die we ons vervolgens kunnen stellen, is of de weergave
van de grondtekst in onze Bijbels dan wel juist is. In het Grieks staat
er: “Heilig Uw Naam.” En dat is van een geheel andere orde! Hagia-
zo (heiligen) is een actief werkwoord; iets dat in veel gevallen het
onderwerp doet. Overal in het Nieuwe Testament wordt het woord
zo gebruikt en vertaald; alleen in dit gebed kiezen de vertalers voor
een passieve(re) weergave. Wat houden de woorden “Heilig Uw
Naam” dan in? Heiligen is apart zetten of houden, bestemmen voor
een bijzonder doel. Jezus zei in zijn gebed op de vooravond van zijn
kruisdood: “Zij [Jezus’ discipelen] zijn niet uit de wereld, gelijk Ik
niet uit de wereld ben. Heilig hen in Uw waarheid ... Ik heilig Mijzelf
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voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid” (Joh 17:16
-19). Heilig is anders, apart, bijzonder. In de Bijbel gaat het om an-
ders dan het gewone dagelijkse, anders dan de wereld, bestemd
voor een bijzonder doel. God is heilig — met als consequentie dat
wie tot Zijn kinderen/familie/volk gerekend wil worden ook heilig
dient te zijn (1 Pet 1:16; Lev 19:1,2). Hij is “de Heilige” (1 Joh
2:20). Als we God dan vragen: “Heilig Uw Naam”, wil dat eigenlijk
zeggen: Toon dat U anders bent dan wij schepselen van nature zijn.
In welke zin? Hoe is God? Dan moeten we kijken naar Zijn Naam.

Vanuit Gods gezichtspunt is een naam iets anders dan voor ons. Wij
mensen geven onze kinderen meestal een naam die we mooi vinden.
Maar we geven iemand anders soms een bijnaam, waarvan we vinden
dat die iets zegt over hem of haar. God geeft mensen soms een an-
dere naam (geen bijnaam!), die aangeeft hoe God die mens ziet —
hoe die mens werkelijk is of zou moeten/kunnen zijn. Zo noemde Hij
Salomo, de zoon van koning David, Jedidja, dat ‘Geliefde’ betekent.
Via zijn geslachtslijn zou de Messias geboren worden. Salomo wees
in zijn jonge jaren vooruit naar Jezus, aan Wie God dezelfde naam
gaf: “Deze is mijn Zoon, de Geliefde” (Jedidja — het NT is in het
Grieks geschreven, maar de voertaal van het gewone volk in Israël
was in die tijd Aramees; God gaf Jezus dus letterlijk de naam die
Salomo van Hem kreeg). In het gebed in Johannes 17 zegt Jezus dat
Hij zijn discipelen al die tijd bewaarde en over hen waakte “in Uw
naam, welke U mij gegeven hebt” (vs. 12). God heeft de Naam waar-
mee Hij genoemd wil zijn onder de mensen ook bekendgemaakt.
Toen Hij Mozes riep om de Israëlieten uit Egypte te leiden, en Mozes
Hem vroeg namens Wie hij deze boodschap aan hen moest overbren-
gen, gaf God hem eigenlijk een werkwoord in toekomstige tijd: “zal
zijn”. Het woord wordt vanuit de grondtekst vrijwel altijd zo ver-
taald. Maar in ditzelfde hoofdstuk, vers 12, staat in de meeste Bij-
bels dat God tot Mozes zegt: “Ik ben immers met u”; in de grond-
tekst staat echter hetzelfde werkwoord in toekomstige tijd: “Ik zal
met u zijn.” Mozes moest tot zijn volk zeggen: “Ik zal zijn heeft mij
tot u gezonden.” Verder moest hij hen zeggen: “De HERE, de God
van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God
van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is Mijn Naam voor eeuwig
en zo wil Ik aangeroepen worden” (Ex 3:14,15). “Ik zal zijn” staat in
direct verband met “de God van uw vaderen, etc.” God gaf hiermee
aan dat Hij Zijn beloften aan en verbonden met hun aartsvaders zou
nakomen. (Vervolg op pagina 26)

een Bijbels antwoord op uw vraag ?

!
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Kort voor het middaguur, op de weg naar Damascus,
had Saulus van Tarsus niet kunnen dromen dat hem drie da-
gen later zou worden bevolen zijn zonden te laten afwassen.
“Een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër”, zo
beschreef hij zichzelf later (Filippenzen 3:5). Hij was iemand uit de
partij van ‘de Reinen’, ‘de Afgezonderden’. Zijn hele leven was ge-
bouwd op het fundament van de Wet van Mozes. “Aan wat er in de
wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig” (vers 6). Welke an-
dere gerechtigheid kon er zijn? Kunnen wij in de felheid van zijn
christenvervolging wellicht een innerlijk motief zien? Had hij met zijn
scherpzinnig intellect al begrepen, dat als Jezus uit de doden was op-
gestaan er gerechtigheid zou zijn buiten de Wet om?

Die Jezus beweerde niet alleen dat Hij de Wet vervulde, maar dat Hij
méér dan de Wet was. De Farizeeën, die de Wet probeerden te omrin-
gen met een mmur van tradities en regels, noemde Hij “huichelaars”
en “addergebroed”. De hele strekking van zijn leer zou vereisen dat,
als Hij uit de doden was opgestaan, er wèl een andere weg ten leven
bestond. Maar voor de Farizeeër Saulus was dit onmogelijk. Als hypo-
these was het al volledig onacceptabel. Als denkbeeld ondermijnde
het de levensstructuur die hij door “werken van de wet” had opge-
bouwd. Als bewezen feit zou het zijn leven in één klap op zijn kop
zetten. Die opstanding van Jezus moest eenvoudig bedrog zijn. Van-
daar zijn “tomeloze woede” tegen de volgelingen van “de Weg”, als
van iemand wiens innerlijke zekerheid wordt bedreigd. Zo’n houding
steunt niet op bewezen feiten, het is een uiting van gebrek aan geloof
en toont de symptomen van innerlijke onzekerheid.

Toen hij plotseling door een verblindend licht overrompeld werd, en
de stem hoorde: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt” (Handelingen 26:15),
werd hij geconfronteerd met de feiten. Jezus was niet slechts opge-
staan en levend, Hij was zelfs bekleed met de heerlijkheid van de
Zoon van God. Als Saulus de heiligen vervolgde, streed hij dus eigen-
lijk tegen God Zelf. Op slag besefte hij dat hij de ergste zondaar was
van allen! En toen Ananias hem blind en vastend aantrof, aanvaardde
hij met blijdschap het gebod (en alles wat dat inhield), dat hij drie
dagen eerder nog minachtend verworpen zou hebben: “Sta op, laat je
dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aan-
roept” (Handelingen 22:16).

Overdenking
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Het eerste gevolg van zijn ontmoeting met de opgestane Heer was
een totale ommekeer in zijn handel en wandel: “wat voor mij winst
was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan be-
schouwen” (Filippenzen 3:7). Hij had gerechtigheid in de Wet ge-
zocht, maar dat leidde alleen maar tot zonde. Hij moest zijn levens-
huis opnieuw opbouwen, op een geheel ander fundament. De winst
die hij nu zocht was Christus, en de gerechtigheid was die van God en
niet die van de Wet (vers 9). Hij koesterde een nieuwe ambitie: Chris-
tus te kennen en de kracht van Diens opstanding, de kracht waarvan
dat felle licht het symbool was. Hij wilde “delen in zijn lijden en aan
Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de
dood op te staan” (verzen 10 en 11).

Het tweede gevolg van die ontmoeting zien wij in zijn relatie met an-
deren. God had hem uitgekozen “om de Rechtvaardige te zien en Hem
te horen spreken”, om voor alle mensen een getuige te zijn van wat
hij gezien en gehoord had (Handelingen 22:14,15). Daarom noemde
hij zich ook een apostel: “Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik
niet Jezus, onze Here, gezien?” (1 Korintiërs 9:1, NBG’51). Niet op
grond van een theorie, maar van een feit; niet uit eigen initiatief,
maar als gezant met direct gezag; niet met ‘de bediening van de
dood’ (de Wet), maar als iemand die daaruit was bevrijd. Dit feit
vormt ook de basis van zijn leer over ‘de weg naar het leven’. Met
Christus begraven zijn in de doop, betekent: besneden zijn in ‘de be-
snijdenis van Chistus’, door het afleggen van ‘het vleselijke li-
chaam’ (Kolossenzen 2:11). Toch is die begrafenis slechts een begin;
uit dat ‘graf’ worden mensen ook weer “mede opgewekt door het ge-
loof aan de kracht van God, die ook Hem uit de doden heeft opge-
wekt” (vers 12). De opgestane Christus is het bewijs dat God onder de
mensen werkt. Hij vergeeft zonden op basis van geloof, en Hij ver-
hoogt mensen die de Wet overtraden en leefden in ‘onbesnedenheid
naar het vlees’ (vers 13).

Vergiffenis en vernieuwing maken deel uit van datzelfde werk van
God, dat met de lichamelijke opwekking van Christus is begonnen en
dat door een zelfde opwekking van de gelovigen zal worden voltooid.
“Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar
wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God ... U bent
immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in

De opgestane Christus in het leven van Paulus
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God” (Kolossenzen 3:1-3). Vroeger dood door de sterfelijkheid van de
zondige natuur, maar nu tot leven gewekt in de opgestane Christus.
En toch: vroeger levend als natuurlijke mensen, maar daarna gestor-
ven in de doop. Deze schijnbare tegenspraak is opzettelijk — keer op
keer gebruikt Paulus deze beeldtaal van leven en dood, van begrafe-
nis en opstanding, van groei en zelfverloochening. Zo diep is hij ken-
nelijk doordrongen van het feit dat Hij, van wie hij vast overtuigd was
dat Hij een lijk was, hem in een verheerlijkt lichaam is verschenen.
Alleen in Hem vinden wij de weg tot leven, alleen in Hem het ant-
woord op de dood. In zijn brieven houdt Paulus zijn lezers voor dat zij
geen eigen leven hebben, maar dat hun leven bij Christus in bewaring
is, en dat het hun gegeven zal worden bij zijn wederkomst: “Wanneer
Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met Hem, in luister
verschijnen” (Kolossenzen 3:4). Dit vernederd lichaam zal veranderd
worden op dezelfde wijze als dat van Christus, wiens heerlijkheid fel-
ler schitterde dan de middagzon. Verderop in dit hoofdstuk laat Pau-
lus zien wat dit ‘laten sterven van het vlees’, en het ‘streven naar
wat boven is’, betekent in de praktische verhoudingen tussen man en
vrouw, ouders en kinderen, meesters en slaven.

Dat de gelovige met Christus is opgestaan, heeft duidelijke conse-
quenties voor hoe hij met zijn lichaam omgaat: Het lichaam is er
“voor de Heer” en niet om misbruikt te worden en “de Heer is er voor
het lichaam”. De Heer is er voor het lichaam, want God zal het werk
dat Hij in ons is begonnen, door Christus voltooien. “God heeft de
Heer opgewekt, en door zijn macht zal Hij ons ook opwekken” (1 Ko-
rintiërs 6:13,14). De opwekking van Christus is het bewijs dat de li-
chamen van gelovigen eveneens opgewekt zullen worden; en lichamen
die eens met onsterfelijkheid bekleed zullen worden, bezitten nu al
een nieuwe waarde en betekenis, al zijn zij nog sterfelijk. Omgekeerd
is “het lichaam er voor de Heer”, want die bestemming waarvoor zij
ontworpen zijn, moet nu al effect hebben op hun levenswijze. Zij
hebben het ‘Woord’ ontvangen om het in hun harten te koesteren.
Dat ‘altijd blijvende woord’ (1 Petrus 1:23) is de kiem van het nieuwe
leven: “weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige
Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God?” En de Chris-
tus die God heeft opgewekt, is voor hun zonden gestorven; daarom
voegt hij er aan toe: “weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent
gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam” (1 Korintiërs
6:19,20). Een lichaam dat voor toekomstige heerlijkheid is bestemd,
mag nu niet door vleselijke praktijken bezoedeld raken.

Overdenking
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Al die zinspelingen op de opgestane Christus in de brieven van Pau-
lus, geven ons een beeld van zijn innerlijk denken. Centraal in zijn
gedachten staat dat ene feit uit zijn eigen ervaring, dat feit dat hem
fysiek verblind maar geestelijk verlicht had, dat hem van een trotse
Farizeeër in een nederige apostel had veranderd: de levende Christus
die hij op weg naar Damascus had mogen zien en horen. Dit is het
uitgangspunt van al zijn redeneringen, niet alleen over zulke funda-
mentele principes als leven en dood, verzoening, wet en genade,
maar ook over onze dagelijkse wandel voor God, onze ‘vrucht van de
Geest’ in onze menselijke relaties. De geest van de apostel was als
een zonnestelsel, en het genoemde feit is de zon daarvan. Kijk bij-
voorbeeld naar zijn woorden aan de Galaten: “Ik ben door de Wet
voor de Wet gestorven om voor God te leven” (Galaten 2:19). Tot aan
die ontmoeting met de opgestane Christus had de Wet hem als een
paedagoog begeleid (3:24). Maar op dat moment stierf hij voor de
Wet, maar stond op tot een nieuw leven in gemeenschap met God.
“Met Christus ben ik gekruisigd” betoogt hij, en ergens anders: “Hij
heeft het document met voorschriften waarin wij werden aange-
klaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nage-
len” (Kolossenzen 2:14).

Zijn nieuwe houding tegenover de Wet was echter niet het enige ge-
volg van deze vereenzelviging met Jezus Christus. Jezus had gezegd:
“Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis
op zich nemen en Mij volgen” (Mattheüs 16:24). Paulus doelt hier op,
wanneer hij zegt: “Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef (dus)
niet meer, maar Christus leeft in mij” (Galaten 2:20). ‘Ik’, en toch
‘niet ik’, want dat oude ‘ik’ is dood. Is dat niet in de meest letterlijke
zin een zelf-verloochening: Ik ben ‘ik’ niet meer, maar Christus leeft
in mij. Hoe dat kan? “Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in
de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijs-
gegeven.” Deze verloochening wortelde in de kruisiging, maar zonder
de opstanding zou die toch zinloos zijn; hoe zou Christus in hem leven
als Hij niet weer levend was geworden? Leven uit geloof in een dode
zou onmogelijk zijn, laat staan geloven dat Hij de Zoon van God was.
Paulus wist dat in de opgestane Christus de Wet geen effect meer
had; het echte leven was begonnen! L.G.S./C.T.

Uit de oorspronkelijke Engelse versie vertaald, bewerkt en heruitgegeven, met toe-
stemming van The Christadelphian Magazine & Publishing Association, Birmingham,
UK, aan wie alle rechten voorbehouden zijn

De opgestane Christus in het leven van Paulus
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4. Aan u is de keuze (1)

De methode van onderwijs
De methode die de Leraar bij het onderwijs van zijn leerlingen toepast, is in
sommige opzichten veranderd maar in hoofdlijnen dezelfde gebleven. Zoals we
hebben gezien kenden de twaalf een persoonlijke omgang met Christus, die hen
gedurende drie en een half jaar persoonlijk onderwees. Hij leerde hen bidden,
waarschuwde hen tegen bepaalde dingen, beantwoordde hun vragen, vertelde
hun gelijkenissen, en gaf hun aanschouwelijke lessen. “Ben Ik zolang bij u, Filip-
pus, en kent u Mij niet?” (Joh 14:9); “U bent het, die steeds bij Mij gebleven
bent” (Luc 22:28); “Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit
de wereld gegeven hebt” (Joh 17:6). En zo kon Johannes, vele jaren later, zijn
eerste brief beginnen met de woorden: “Hetgeen was van den beginne, hetgeen
wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen
wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het levende
Woord ... verkondigen wij u” (1 Joh 1:1-3). Na de hemelvaart van Jezus was het
‘de heilige Geest’ die hun “alle dingen” leerde, hun in herinnering bracht al wat
Hij tot hen gesproken had, en hun de weg wees “tot de volle waarheid” (Joh
16:13). In feite werd hiermee de aanwezigheid van Christus in de Geest be-
doeld. Hij verscherpte ook hun geestelijk inzicht, en bracht hen ertoe de ge-
schriften te schrijven van wat wij nu kennen als het Nieuwe Testament. Zo wer-
den van het einde van de eerste eeuw af, toen de canon compleet was, deze
Schriften, samen met het fundament waarop zij werden gebouwd, ons Oude
Testament, het ‘leerboek’ voor alle volgende generaties.

Maar ondanks dat er met Jezus’ hemelvaart een eind is gekomen aan zijn zicht-
bare aanwezigheid en persoonlijke onderwijs, blijft zijn onderwijs inhoudelijk
toch voor allen hetzelfde. “Als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk discipelen
van Mij en u zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh
8:31), had Jezus tot de Joden gezegd. “Verlang als pasgeboren kinderen” zegt
Petrus, “naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor mag opwas-
sen” (1 Pet 2:2). In de brief aan de Kolossenzen schreef Paulus: “Het woord van
Christus wone rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkaar leert” (Kol 3:16). Met
de Hebreeën zou ook u niet tevreden moeten zijn met de eerste beginselen van
het geloof, maar behoren te streven naar de volmaaktheid. Wij moeten “alle
raad van God” in het Oude Testament bewaren als een schat die aan de Joden
was gegeven als hun opvoeder (Gr. paedagogus, Gal 3:24), om hen te leiden tot
hun ware Leraar: Christus. Wat zij hebben meegemaakt is “opgetekend ter
waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is” (1 Kor
10:11). De geschriften van zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn be-
waard, zodat zij u “wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus
Jezus” (2 Tim 3:15); “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een
mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege ge-

De christen als discipel
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sproken” (2 Pet 1:21). Ware leerlingen van Christus weten dat de geschriften
van de Bijbel werden geschreven om “ons te onderrichten”.

De noodzaak van het streven naar de volmaaktheid in Christus, geeft al aan dat
het geen theoretisch maar praktisch onderwijs is dat de Leraar geeft. “Indien u
dit weet”, zegt Hij, nadat Hij de voeten van zijn discipelen heeft gewassen,
“zalig bent u, als u het doet” (Joh 13:17). De Efeziërs hadden Christus zó leren
kennen, dat het een zichtbaar effect op hun leven moest hebben, zodat zij de
“oude mens” zouden afleggen en de “nieuwe mens” aandoen, “die naar de wil
van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Efez 4:20-
24). Het is de weg van de liefde: “Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen
van Mij bent, indien u liefde hebt onder elkaar” (Joh 13:35). Het is de weg van
het gebed: “Indien u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar
wilt, en het zal u geworden” (Joh 15:7). Zo leert u door het in praktijk te bren-
gen. U doorloopt als het ware een leerstage.

De regels die de Leraar stelt
Er zijn weinig regels waar u zich nauwgezet aan moet houden, omdat dit zowel
te moeilijk als te gemakkelijk zou zijn. Te gemakkelijk vanwege de neiging ze
‘af te strepen’ als ‘gedaan’, met het gevoel een grote vooruitgang geboekt te
hebben. Te moeilijk vanwege de onmogelijkheid ze geheel te houden, wat een
gevoel van falen tot gevolg heeft — en dat ontmoedigt en deprimeert. De disci-
pel van Jezus is geen slaaf, die vanwege zijn falen voortdurend in angst leeft
voor straf. Nee, voor discipelen geldt die grote alomvattende wet van de vrij-
heid. Jezus vraagt u een leven van christelijke liefde te leiden, naar de maat-
staven van zijn hemelse Vader. U kunt zich door de vrijheid laten misleiden, en
vervallen tot een gemakkelijke, slappe levenswijze die geen enkel doel heeft,
en “bij de zonde blijven opdat de genade toeneme”. Dit zou echter onredelijk
zijn: “Immers, hoe zullen wij, die aan de zonde afgestorven zijn, daarin nog
leven?” (Rom 6:1,2). “De liefde van Christus dringt ons” (2 Kor 5:14). Het besef
van zwakheid en de dankbare erkenning door “genade” gered te zullen worden,
maakt dat u — indien u een ware discipel wilt zijn — niet zegt: ‘Wat heeft het
voor nut?’ maar: “Ik ben in staat alle dingen te doen in Hem, die mij kracht
geeft” (Flp 4:13). Jakobus wijst erop dat, ofschoon de wet van Christus de wet
van de vrijheid is, het niettemin een wet is waarnaar u geoordeeld zult worden
(Jak 2:12). Uw vrijheid is geen vrijbrief. Het is de vrijheid van de kinderen van
God; een vrijheid om Zijn wil te doen; een vrijheid om zowel Hem als uw broe-
ders en zusters in het geloof te dienen; een vrijheid om andere mensen het
evangelie te vertellen, zodat zij (ook) behouden worden.

Er is, na de doop, één andere instelling die Jezus u vraagt te houden: het vieren
van een gedachtenismaal. Dat wil zeggen: brood breken en wijn drinken in her-

‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn’
(Lucas 14:27)
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innering aan het offer en de opstanding in heerlijkheid van de Here “totdat Hij
komt”. Jezus beval de twaalf in de bovenzaal, op de avond voor zijn dood: “doe
dit tot mijn gedachtenis” (Luc 22:19). Paulus schreef dat de Here hem had ver-
teld van de instelling van deze maaltijd, waar hij zelf niet bij was geweest, en
dat Hij bij de beker wijn had gezegd: “doe dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn
gedachtenis” (1 Kor 11:25). Dikwijls is niet één, twee of vier maal in het jaar.
Het is goed dit regelmaat in uw leven met de Heer te laten zijn, en u er niet
door onbeduidende dingen van te laten afhouden. Velen doen dit op iedere eer-
ste dag van elke week, zoals het in de eerste eeuw gebruikelijk was. Uw leven
van gemeenschap met de Here en met andere discipelen is dan geheel rond de-
ze eenvoudige handeling van een symbolische maaltijd geconcentreerd. U be-
reidt zich er op voor door het dagelijks lezen van de Bijbel, onder gebed en met
zelfonderzoek. Bij de symbolische maaltijd deelt u met anderen uw dankbaar-
heid, belijdt u met hen uw gemeenschappelijk geloof, brengt u samen dezelfde
gebeden en woorden van dank en eer tot God, richt u zich met gebundelde
kracht op hetzelfde doel, uitziende naar de vervulling van Gods plan in de Here.

Het einde
Tijdens uw pelgrimsreis houdt u uw bestemming uiteraard steeds voor ogen. Uw
‘leerstage’ zal duren tot de Leraar terugkomt, of tot u vóór die tijd overlijdt.
Jezus stelde het zo voor dat u dan ‘in slaap valt’. Uw levensboek wordt dan ge-
sloten tot de dag dat Hij u bij zijn terugkomst zal wekken uit de doodsslaap. Er
is geen vakantie of snipperdag tijdens de ‘leerstage’; want “Wie volhardt tot
het einde, die zal behouden worden” (Mat 10:22). U neemt het kruis van Chris-
tus dus dagelijks op en volgt Hem tot in het eeuwige leven in zijn Koninkrijk.

Intussen beïnvloedt het bewustzijn van dit einde al uw daden en emoties. Bent
u blijmoedig? Wat is er dan mooier dan dat uw vreugde voortkomt uit de ver-
wachting van de terugkomst van uw Meester? Een vreugde die nog groter zal
worden als u op die dag al uw medediscipelen door Hem aangenomen zult zien:
“Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn
komst, wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en blijdschap”, schreef Paulus (1
Tes 2:19). Voelt u zich gedrongen tot prediken? Dan doet u dit in antwoord op
dezelfde soort opdracht als Paulus Timoteüs gaf: “Ik betuig u nadrukkelijk voor
God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel
op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord” (2 Tim 4:1,2).
Duurt het wachten op de komst van uw Here zo lang? Evenals de landman, die
wacht op de kostelijke vrucht van het land, hebt u dan toch geduld (Jak 5:7). Is
het nodig een reiner leven te leiden? Dan is raadzaam dat u ervoor zorgt dat u
“als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid zult hebben en voor Hem niet
beschaamd staan bij zijn komst” (1 Joh 2:28).

Zo staan voortaan al uw activiteiten in verband met die komende gebeurtenis,
die het doel van alles is, en het “totdat” is altijd in uw gedachten. “Zo dikwijls
als” u het brood breekt en de wijn drinkt, verkondigt u “de dood van de Here,
totdat Hij komt” (1 Kor 11:26). U “velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here

De christen als discipel
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komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de
raadslagen van de harten openbaar maken” (1 Kor 4:5). Uw gebed is dat u “rein
en onberispelijk mag zijn” “tegen de dag van Christus” (Flp 1:10). U strijdt “de
goede strijd van het geloof”, proberend dit gebod “onbevlekt en onberispelijk”
te handhaven “tot de verschijning van onze Here Jezus Christus” (1 Tim. 6:14).
U mag ervan overtuigd zijn dat “Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten
einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus” (Flp 1:6).

De discipel in de wereld
Tot die dag aanbreekt bent u een vreemdeling en bijwoner op aarde. U leeft,
zoals uw Meester het uitdrukt, “in de wereld”; maar bent natuurlijk niet van de
wereld. Voor een ware discipel betekent “de wereld” de samenleving die buiten
God om leeft. Waar de wereld naar streeft is niet uw doel, en de verwachtingen
van de wereld zijn niet uw verwachtingen. Dit houdt in dat u niet actief deel-
neemt aan de instandhouding van de orde van deze wereld. Niet door het bepa-
len van haar politiek, of de uitvoering in de regering ervan; niet in het leger of
bij de politie — want een discipel van Jezus mag de wapens niet opnemen tegen
andere mensen. Christus is uw ware Koning, en u bent burger van zijn Konink-
rijk; en als zodanig bent u Hem de hoogste trouw verschuldigd.

Maar op aarde bent u burger van dit land, die zonder bezwaar het gebod van
Jezus gehoorzaamt: “Geef dan de keizer wat van de keizer is, en God wat van
God is” (Mat 22:21). U onderwerpt zich aan overheden en machten, gehoor-
zaamt menselijke instellingen om Gods wil, betaalt belastingen, geeft allen wat
u hen verschuldigd bent, en brengt eerbetoon aan wie dat toekomt (Rom 13:1-
7), zodat blijkt dat u een goed en vreedzaam burger bent, die de wetten in acht
neemt en geen aanstoot geeft. Waar echter de menselijke wetten in conflict
komen met de goddelijke, volgt u standvastig het voorbeeld van Petrus; rustig
duidelijk makend dat u God meer moet gehoorzamen dan mensen (Hand 4:19).

Uw dagelijkse gebeden zijn in de eerste plaats gericht op de komst van het Ko-
ninkrijk op aarde en dat Gods wil hier gedaan zal worden, net als nu in de he-
mel. Dan zal alle menselijke heerschappij ten einde komen, en kan uitgeroepen
worden: “het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn
Gezalfde” (Op 11:15). Daarbij mag u ook bidden dat alles nu al zó mag worden
dat u uw God in vrede en rust kunt aanbidden, zonder vrees voor de overheid of
de mensen om u heen. Want net als de meeste mensen zult u verlangen naar
vrede. Maar u verwacht de ware vrede, die komt van de enig mogelijke Bron en
op de juiste voorwaarden. De vage verwachtingen die vredesbeloften of interna-
tionale verdragen geven, hebben geen (blijvende) waarde; en daarom heeft het
vertrouwen stellen “op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is” (Ps
146:3) geen zin. Voor zover het van u afhangt, houdt u vrede met alle mensen
(Rom 12:18). En indien zij het willen horen, vertelt u hun de boodschap van het
lied van de engelen, dat alleen wanneer het uitgangspunt is: “Ere zij God in de
hoge” er echte “vrede op aarde” kan komen. “De vrucht van de gerechtigheid
zal vrede zijn, de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeu-

4. Aan u is de keuze (1)
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wigheid” wanneer er “een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen
heersen naar het recht” (Jes 32:17,1). Uw verwachting is gericht op de
“Vredevorst”, die de natiën zal leren “hun zwaarden tot ploegscharen” om te
smeden “en hun speren tot snoeimessen” (Jes 2:4).

Dit alles wil niet zeggen dat u intussen geen verantwoordelijkheidsgevoel hebt
voor de uwen. U doet niet wat de gelovigen in Tessalonika deden, die hun dage-
lijks werk opgaven ‘omdat de Here toch elk ogenblik kon terugkomen’. Zij wer-
den afhankelijk van de hulp van anderen. Maar de apostel Paulus berispte hen
daarom, omdat zij niet het goede voorbeeld gaven aan hun medegelovigen, zo-
dat de buitenwereld er schande van sprak, en de gemeente en het geloof in op-
spraak kwamen. Maar u bent zich er niettemin sterk van bewust dat u hier “geen
blijvende stad” heeft; en daarom zoekt u “de toekomstige”. De overtuiging dat
u deel uitmaakt van “een rijk in de hemelen” waaruit u ook “de Here Jezus
Christus als verlosser” verwacht, die uw “vernederd lichaam veranderen zal”
wanneer Hij door zijn kracht alle dingen aan zich zal onderwerpen (Flp 3:20-21),
beïnvloedt de wijze waarop u al uw functies en taken in dit leven vervult.

Uitziende naar de komst van de Meester in heerlijkheid moeten discipelen van
Jezus waakzaam zijn, opdat Hij “niet, als Hij plotseling komt, ons slapende zal
vinden”. Het moedigt aan tot nuchterheid, aangezien Hij heeft gezegd op welke
grond Hij het oordeel zal uitspreken: “het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal
hem oordelen op de jongste dag” (Joh 12:48). Meer dan dat: Jezus wijst op het
gevaar dat zelfbewuste deugdzaamheid inhoudt, en de nutteloosheid van een
haastige voorbereiding op het laatste moment. Bovendien overtuigen zijn hele
leer en zijn gedrag op aarde ervan, dat elke poging om iets voor zijn onderzoe-
kend oog te verbergen tevergeefs zal zijn: “Alle dingen liggen open en ontbloot
voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Heb
4:13). En al zijn woorden stemmen tot nederigheid als u naar het einde kijkt, en
beseft dat niemand zijn goedkeuring verdient. Dat u, zelfs indien u alles had
gedaan dat u moest doen, toch zou moeten erkennen een “onnutte slaaf” (Luc
17:10) te zijn, en dat u slechts door zijn genade uitgenodigd zult worden ‘de
feestzaal’ binnen te gaan. Want u nodigt niet uzelf uit. Christus beoordeelt of u
een ‘feestkleed’ aanheeft waarmee u binnengelaten kunt worden. Het is in deze
geest dat ware discipelen hun “behoudenis bewerken met vreze en beven, want
God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u
werkt” (Flp 2:12,13). De voorspraak, die uw Meester nu als Hogepriester voor u
doet bij de Vader, geeft moed; want Hij is “in alle dingen op gelijke wijze (als
wij) verzocht geweest, maar zonder te zondigen” en “kan meevoelen met onze
zwakheden” (Heb 4:15). Zijn voorbeeld leidt u als discipel voort. Daar u beseft
dat “gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld”, probeert u, zoals Hij de twaalf
vroeg Hem na te volgen, het kruis van Christus op u te nemen, de schande niet
achtende, om de vreugde, die vóór u ligt (Heb 12:2). H.A.T./J.K.D.

De christen als discipel
4. Aan u is de keuze (1)
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Bomen in de Bijbel

9. de dadelpalm

“De rechtvaardige zal groeien als een palmboom”, zegt een psalmist (Ps 92:13).
Een prachtig beeld van deze boom, die langzaam groeit en wel 200 jaar oud kan
worden. De zaden kunnen zelfs na 2000 jaar nog ontkiemen. Van de vele palm-
soorten noemt de Bijbel alleen de dadelpalm (tamar). Deze hoge statige palm,
met zijn kale stam van 10 tot 25 meter hoog en grote bladerdak, zie je al van
verre staan. In elke boom kunnen wel 80 waaiervormige gevederde bladeren,
van 60-100 cm lang, zitten. Daaronder komen in de lente kleine gele trossen
met bloemen, waaruit de heerlijke dadels ontstaan.

De dadelpalm heeft zout, water en hitte nodig, en
kan met zijn tot 25 meter lange pinwortels diep in de
grond water vinden. Hij kan desnoods lange tijd zon-
der water. In de woestijn voelt de boom zich dan ook
prima thuis. De dadelpalm is een indicator van water,
maar vaak moet daar diep naar gegraven worden.

De boom is kostbaar omdat alles bruikbaar is. Hij gaat
pas na 30 jaar vrucht dragen. De lekkere dadels zijn
erg voedzaam; gedroogd kunnen ze heel lang be-
waard worden. Een volwassen boom kan per jaar wel
100 kilo dadels voortbrengen. Het zachte gele hout is
prachtig voor houtsnijwerk en kleine huishoudelijke
voorwerpen, omdat het geen jaarringen heeft, maar wel een mooie kern. Die
kern is gemengd met water voedzaam en lekker voor het vee. De schubben van
de stam werden gebruikt bij het leerlooien. De bladstelen zijn geschikt voor
vlechtwerk van manden, touwen en snoeren.

In Israël kwam de dadelpalm veel voor. Palestina werd daarom vroeger door de
Grieken en de Romeinen het land van de palmen genoemd. Helaas zijn er daar
niet veel meer van over. Zelfs in Jericho, dat de bijnaam Palmstad heeft, staan
er nog maar weinig.

De lange bladeren waren ideaal om een soort hutten mee te maken voor het
Loofhuttenfeest. Ze werden bij feesten gebruikt om ermee te wuiven en konin-
gen eer mee te betonen. Denk maar aan de intocht van Jezus in Jeruzalem: ve-
len van het volk “haalden ... palmtakken en ... liepen de stad uit, hem tege-
moet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de
Heer, de koning van Israël” (Joh 12:13).

De Bijbel eindigt met een mooie belofte voor de toekomst, als Christus komt in
zijn heerlijkheid: “In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden
ze voor de troon en voor het lam” (Op 7:9). N.D.

Afbeelding: Creative Commons CCO
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De brieven brengen ons in contact
met gelovigen vóór ons
Het is goed ons er van bewust te
zijn dat het evangelie niet alleen
voor ons bestemd is. Vóór ons leef-
den, en na ons leven mensen in ge-
loof in Jezus Christus. In alle tijden
en onder alle volken gingen en gaan
mensen Hem volgen. Het is daarom
goed iets te weten over de tijd en
de omstandigheden waarin zij tot
geloof kwamen, en vanuit dat ge-
loof leefden. Dat geeft niet alleen
een gevoel van verbondenheid met
wie ons voorgingen in het geloof,
maar maakt het ook mogelijk ons
met hen te vergelijken, en ons af
te vragen hoe het met ons eigen
geloofsleven gesteld is. Iets dat
natuurlijk alleen zin heeft als het
onze bedoeling is tot voornemens
te komen om dit leven — waar no-
dig — te veranderen, zodat het
goed zal zijn in Gods ogen. Het is
immers niet van belang wat wij-
zelf, of andere mensen, van ons
vinden, maar hoe God ons ziet. Hij
zal ons immers straks door Zijn
Zoon oordelen. Nu houdt Hij ons
met Zijn Woord een spiegel voor.
Hij ziet veel meer dan wijzelf: onze
liefde voor Hem, Zijn Zoon, en de
mensen die Hij liefheeft; onze ver-
langens, bedoelingen, beproevin-
gen, geloofsstrijd, volharding enz.
Jakobus schreef: “... leg alle ver-
dorvenheid en elk denkbaar wange-
drag af. En aanvaard zo de bood-
schap die in u is geplant en die u
kan redden. Vergis u niet: alleen

horen [of lezen] is niet genoeg, u
moet wat u gehoord hebt ook doen.
Want wie de boodschap hoort maar
er niets mee doet, is net als iemand
die het gezicht waarmee hij is ge-
boren in de spiegel bekijkt: hij ziet
zichzelf, maar zodra hij wegloopt is
hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie
zich daarentegen spiegelt in de vol-
maakte wet die vrijheid brengt, en
dat blijft doen, niet als iemand die
hoort en vergeet, maar als iemand
die ernaar handelt — hem valt geluk
ten deel ...” (Jak 1:21-25). Dit heet
bekering, wat letterlijk een omke-
ring is: de tegenovergestelde rich-
ting gaan dan we gewend zijn. Tot
geloof komen wordt ook een weder-
geboorte genoemd: een opnieuw
geboren worden als geestelijk
mens, in een familie van mensen
van hetzelfde geloof en met de ge-
zindheid van Jezus. Mensen waar
wij belangstelling voor hebben en
die belangstelling voor ons hebben;
met wie wij ons verbonden mogen
weten door tijd en ruimte heen.

De apostelen hebben brieven ge-
schreven die de tijd hebben door-
staan. Hierdoor hebben zij als het
ware contact met ons gemaakt, en
ons deel gemaakt van hun liefde
voor de mensen die God roept en
aanneemt tot het eeuwige leven.
Reden genoeg om warme belang-
stelling te tonen voor hen, voor wat
zij hebben meegemaakt, voor wat
zij hebben gedaan, en voor wat zij
te zeggen hebben!
Paulus’ belangeloze inzet om an-

De brieven van Paulus (2)
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voor ogen had, was dan ook de red-
ding van anderen. Daarvoor kreeg
hij geen salaris, en wilde hij niets
van anderen hebben: “Wat is nu
mijn loon? Dat ik het evangelie ver-
kondig zonder er iets voor terug te
vragen” (1 Kor 9:18; de NBG’51 ver-
taling spreekt van ‘om niet’, dus
‘kosteloos’ verkondigen). Zonder
mopperen maar met blijdschap ver-
kondigde hij Christus: “daarin ver-
blijd ik mij en zal ik mij ook verblij-
den” (Flp 1:18 NBG’51); en “Ik ben
blij dat ik nu voor u lijd ...” (Kol
1:24). Wat kunnen wij veel leren
van zijn woorden en daden in dienst
van Christus! Een reden te meer om
te lezen wat hij te vertellen heeft.

De omstandigheden waarin Paulus
zijn werk moest doen
Paulus had het niet altijd gemakke-
lijk. De wereld was geen veilige
plaats, en reizen en verblijven in
den vreemde was gevaarlijk. Daar-
naast ondervond Paulus veel tegen-
werking. Overal en altijd braken
mensen, in en buiten de gemeente,
bewust of onbewust, zijn werk af.
Tegenwoordig zouden de meesten
depressief of gefrustreerd raken;
zelfs het bijltje erbij neergooien.
Paulus ging door, omdat hij:
• God en Zijn Zoon liefhad boven

alles;
• vooraf wist dat dit zou gebeuren

(het gebeurde zijn Heer ook);
• wat hij deed niet zag als zijn

werk, maar dat van God en
Christus;

• altijd dankbaar was voor het
weinige, maar goede, dat over-
bleef;

deren te redden
Wat in zijn werk steeds opvalt, is
dat Paulus zich — evenals zijn Heer
deed — helemaal wegcijferde. Hij
klaagde nooit over zijn gevangen-
schap, en vroeg anderen niet te bid-
den om zijn vrijlating. De voortgang
van Gods werk, door het evangelie
van Jezus Christus kwam voor hem
altijd op de eerste plaats, opdat
anderen verlost zouden worden van
de banden van de zonde en de
dood. Belangeloos zette hij zich,
met zijn leven en bezit, in om ande-
ren te redden. Wat er ook met hem
gebeurde, het deerde hem niet.
Welk nadeel het hem ook bracht,
hij betreurde het niet, maar ging
door. Hierin was hij gehoorzaam
aan wat Christus vroeg van zijn
leerlingen: “Wie achter mij aan wil
komen, moet zichzelf verloochenen,
zijn kruis op zich nemen en mij vol-
gen. Want ieder die zijn leven wil
behouden, zal het verliezen, maar
wie zijn leven verliest omwille van
mij, zal het behouden. Wat heeft
een mens eraan de hele wereld te
winnen als het (eeuwige) leven er
bij inschiet?” (Mat 16:24-26). Lees
in dit licht eens 2 Korintiërs 11:23-
28 om een indruk te krijgen van wat
Paulus allemaal doorstond. Zelf vat-
te hij zijn gezindheid eens zo sa-
men: “Ik wil iedereen ter wille zijn,
in welk opzicht dan ook; ik zoek
niet mijn eigen voordeel, maar dat
van alle anderen, opdat ze worden
gered” (1 Kor 10:33). Wat zijn
volksgenoten betreft schreef hij: “ik
wens uit de grond van mijn hart en
bid tot God dat ze zullen worden
gered” (Rom 10:1).
Het doel dat hij met zijn brieven



16

• zich verheugde in de beproe-
ving, zodat hij ook zelf gered
zou worden.

Invloeden van buitenaf en binnen-
uit
We vinden in zijn brieven drie groe-
pen tegenstanders, die niet alleen
een gevaar voor Paulus beteken-
den, maar — en dat vond hij veel
erger — een verkeerde invloed uit-
oefenden op gelovigen die vast wil-
den houden aan wat hij en de an-
dere apostelen hun hadden ge-
leerd. Daarom is de inhoud van de
brieven vaak sterk bepaald door de
noodzaak het evangelie dat hij ver-
kondigde, te verdedigen, en nader
uit te leggen. Dit geeft ons de gele-
genheid kennis te nemen van het
onderwijs van Paulus, en daarmee
terug te keren tot het geloof van
de gemeente in de eerste eeuw.

De invloed van de Joden
In veel van Paulus’ brieven merken
we zijn zorg, en ook wel boosheid,
om wat de Joden deden. Zodra hij
was vertrokken, stichtten zij ver-
warring onder de niet-Joodse gelo-
vigen, door te zeggen dat zij niet
behouden konden worden als zij
zich niet lieten besnijden en zich
niet aan de Wet van Mozes hielden.
Als zij dat niet deden, gaven zij
hen ook nog eens aan bij de Ro-
meinse overheid, op beschuldiging
van verraad aan de keizer.

Waarom deden die Joden dat? Om
te beginnen vanuit jaloezie, dat de
prediking van Jezus Christus zo suc-
cesvol was. Dat was al zo in Jeruza-
lem. Maar vooral ook omdat zij zich
bedreigd voelden. Het groeiend

aantal gelovigen bracht hun unieke
plaats in het Romeinse Rijk in ge-
vaar. Zij hadden namelijk de vrij-
heid hun interne zaken volgens de
Wet van Mozes te mogen afhande-
len. De Romeinen zagen de christe-
nen echter als een sekte van de Jo-
den. Wanneer volgelingen van Jezus
niet aan de Wet van Mozes waren
onderworpen, ontstond een twee-
deling die de Romeinen op den duur
niet zouden toelaten, en onvermij-
delijk een eind zou betekenen van
de unieke positie van de Joden.

Om hun hachje te redden lieten
sommige (veel ?) pasbekeerden zich
besnijden. Was dan niet duidelijk
hoe het zat met de Wet en de be-
snijdenis? Zeker wel! Na de eerste
zendingsreis, toen Paulus en Barna-
bas met enthousiaste verhalen over
de vele tot geloof gekomen Grieken
in Antiochië waren teruggekeerd,
kwamen er “enkele leerlingen uit
Judea, die betoogden dat de broe-
ders zich moesten laten besnijden,
overeenkomstig het door Mozes
overgeleverde gebruik, omdat ze
anders niet konden worden ge-
red” (Hand 15:1). Zij waren kenne-
lijk zo fanatiek, dat ze geen oor
hadden voor Paulus’ logische en
redelijke uitleg, dat als Christus dit
nodig had gevonden Hij deze be-
keerlingen de heilige Geest niet had
geschonken. De toestand liep be-
hoorlijk uit de hand: “Dit leidde tot
grote onenigheid met Paulus en
Barnabas en mondde uit in een felle
woordenstrijd” (vs. 2). Er werd be-
sloten een afvaardiging naar Jeru-
zalem te sturen “om deze kwestie
voor te leggen aan de apostelen en
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in Jeruzalem was besloten. Maar de
eensgezindheid van toen bleek voor
een deel een mokkend neerleggen
bij wat Petrus en Jakobus hadden
gezegd; want al snel kwamen die
‘schijnbroeders’ toch weer met hun
afwijkende opvattingen. De brief
aan de Galaten werd om die reden
geschreven. Paulus sprak daarin zijn
verwondering uit dat sommigen
(velen?) in de gemeente zich lieten
besnijden: “Het verbaast me dat u
zich zo snel hebt afgewend van hem
die u door de genade van Christus
heeft geroepen en dat u zich tot
een ander evangelie hebt gekeerd.
Er is geen ander evangelie, er zijn
alleen mensen die u in verwarring
brengen en het evangelie van Chris-
tus willen verdraaien” (Gal 1:6,7);
en: “U was zo goed op weg, wie
heeft u verhinderd de waarheid te
blijven volgen? Niet hij die u geroe-
pen heeft. Bedenk goed: Al een
beetje desem maakt het hele deeg
zuur. De Heer geeft mij de overtui-
ging dat u en ik het daar volledig
over eens zijn. Maar degenen die u
in verwarring brengen zullen wor-
den gestraft, wie ze ook zijn” (Gal
5:7-10). Dan blijkt het sterke ver-
band tussen vervolging en voldoen
aan de eis van de Joden dat ieder-
een zich moest laten besnijden; en
ook dat Paulus die eis niet stelde:
“En wat mijzelf betreft ... als ik nog
altijd de besnijdenis zou verkondi-
gen, waarom word ik dan vervolgd?
Dan zou het kruis toch zijn kracht
verliezen en niet langer een strui-
kelblok zijn?” (vs. 11). Er was dus
sprake van een principiële kwestie
die absolute duidelijkheid vereiste.

J.K.D.

oudsten”. Nadat Paulus en Barnabas
daar verslag hadden gedaan, wer-
den zij opnieuw over hetzelfde punt
aangevallen, en volgde weer een
‘hevige woordenstrijd’; waarop Pe-
trus het woord nam: “God, die weet
wat er in de mensen omgaat, heeft
blijk gegeven van zijn vertrouwen in
de heidenen door hun de heilige
Geest te schenken, zoals Hij die ook
aan ons geschonken heeft ... Waar-
om wilt u God dan trotseren door op
de schouders van deze leerlingen
een juk te leggen dat onze voorou-
ders noch wij konden dragen” (vzn 8
-10). Toen ze wat waren bedaard,
stelde Jakobus voor “dat we de hei-
denen die zich tot God bekeren
geen al te zware lasten moeten op-
leggen, maar dat we hun moeten
schrijven dat ze zich dienen te ont-
houden van wat door de afgoden-
dienst bezoedeld is, van ontucht,
van vlees waar nog bloed in zit en
van het bloed zelf” (vzn 19,20).

Zo werd besloten, en Paulus en Bar-
nabas kregen een brief mee, die
Lucas opnam in Handelingen 15. Dit
is dan de oudste brief waarvan de
tekst is bewaard gebleven. Hierin
werd duidelijk gesteld dat die
‘leerlingen uit Judea’ buiten hun
boekje waren gegaan: “Wij hebben
vernomen dat enkelen van ons u
een bezoek hebben gebracht — zon-
der dat wij hun dat hadden opge-
dragen — en dat hun uitspraken
aanleiding zijn geweest tot verwar-
ring en verontrusting” (vs. 24). Deze
brief zal zijn overgeschreven, en in
alle steden waar Paulus predikte
zijn voorgelezen, zodat het ieder-
een duidelijk had moeten zijn wat

Alle citaten uit de NBV, tenzij anders aangegeven.
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Jozef is een heel bekende persoon uit het Oude Testament; voor
volwassenen èn voor kinderen. Op zondagsscholen worden verhalen
over hem verteld. Er is zelfs een musical over hem gemaakt. Vaak
wordt er helaas een soort roman van zijn leven gemaakt.

In zijn jonge jaren was hij totaal onbruikbaar voor God. Hij moest
eerst nederigheid leren en zijn familie loslaten, om alleen nog op
God te vertrouwen. Zijn geloof ontwikkelde zich door harde lessen.
Hij was vaders lievelingetje; een verwend kind dat een zorgeloos
leventje leidde. Zijn geschiedenis begint in Genesis 37. Hij vertelde
allerlei ‘geruchten’ die over zijn broers de ronde deden. Het He-
breeuwse woord voor ‘gerucht’ betekent ook ‘laster’. Hij vertelde
ze aan zijn vader, of ze nu waar waren of niet. Zijn broers begon-
nen daarom een hekel aan hem te krijgen. Jozef werd geboren toen
Jakob al oud was, als de eerste zoon van diens geliefde vrouw Ra-
chel: “Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij
meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig
bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren” (vs. 3). Na-
tuurlijk wekte dit jaloezie bij zijn broers. Het was namelijk niet
zomaar een kleed, maar een prachtig koninklijk kleed. Zo stelde
zijn vader hem boven zijn broers. Jozef nam het kleed met beide
handen aan. Bescheiden was hij niet; hij pronkte ermee. Intussen
zag hij niet dat zijn broers hem haatten. Hij maakte het nog erger
door hen zijn dromen te vertellen, waarin hij overduidelijk boven
zijn broers en zelfs zijn ouders stond. “Moeten jullie nu eens horen
wat ik heb gedroomd” (vs. 6). Je hoort zijn triomfantelijke toon.
Zelfs voor zijn vader ging dit te ver en hij wees hem terecht: “Zeg,
wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons
soms voor jou komen neerbuigen?” (vs. 10) — al liet het Jakob niet
los. Hij zou zeker aan zijn eigen dromen, die God hem gaf, gedacht
hebben. Jozef besefte toen nog niet dat de dromen van God waren
gekomen. Zo kreeg hij een kijkje in de toekomst. Maar voordat het
zover was, moest hij eerst veel leren en lijden ondergaan. “De
broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef naden-
ken over wat er gebeurd was” (vs. 11). Later bleef Maria nadenken
over wat de Engel, de herders, Simeon en Anna over Jezus zeiden.

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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Jozef (1)

Het leven, lijden, vernedering en verhoging van Jozef zijn een
voorafschaduwing van de Here Jezus. Evenals Jozef was Hij de ge-
liefde zoon van Zijn vader, en werd Hij gehaat door een deel van
zijn broeders, zijn volksgenoten, omdat Hij aangaf Koning over hen
te zullen zijn. Beide werden uitgeleverd aan vreemden — verkocht
voor een slavenprijs. Na vernedering kwam verhoging. Gods doel
was de redding door Jozef van diens broers van de hongerdood, en
door Jezus van alle mensen van de eeuwige dood. De verhoging na
het lijden zal de Here Jezus grote vreugde gegeven hebben: nu kon
het plan en werk van zijn Vader doorgaan en mensen eeuwig leven
ontvangen. Zo was ook Jozef verheugd toen hij tenslotte zag wat
God met hem had gedaan om zijn familie te redden, en Zijn belof-
ten aan Abraham, Isaäk en Jakob vervuld konden worden.

De eerste beproeving van Jozef kwam van zijn eigen broers. Zorge-
loos ging hij hen, toen ze de kudde aan het weiden waren, opzoe-
ken. Jakob vertrouwde zijn zonen, en verwachtte niet dat ze Jozef
iets aan zouden doen. Net zoals in Jezus’ gelijkenis van de wijn-
gaard beramen de broers echter het plan om de geliefde van hun
vader, wanneer ze hem zien aankomen, te doden: “Dit is onze
kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooi-
en” (vs. 20; vgl Luc 20:14). God liet dat niet toe. Hij had een plan
en redde Jozef van de dood. Maar Jozef moest alles achterlaten:
zijn vader, het beloofde land, zijn mooie kleed. In de put
schreeuwde hij om hulp (Gen 42:21). Hij liet zich niet stom als een
lam naar de slachtbank leiden, zoals Jezus later. Maar als slaaf in
Egypte werd hij anders. Hij verzette zich niet. Alles was hij kwijt,
behalve God. Door zijn vader had hij God leren kennen en liefheb-
ben. Hij was totaal anders dan zijn broers. Je leest niets over haat
of boosheid van Jozef. Hij deed zijn uiterste best om in de nieuwe
situatie God te dienen. Die gaf hem verantwoordelijkheden, en
“De HEER zegende de Egyptenaar omwille van Jozef” (39:5). Maar
ook Potifar verwierp hem, en zette hem onschuldig gevangen. Ook
nu verliet Jozef God niet: “Maar de HEER stond hem ter zijde en
bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de
gevangenbewaarder in de gunst kwam (39:21). N.D.

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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Geloof en ‘werken’
In het licht van wat we in het vorige artikel hebben gezien, omvat ‘geloof’
veel meer dan het aanvaarden van een aantal geloofspunten. Het berust op
een verlangen — hongeren en dorsten — naar gerechtigheid en op diep be-
rouw om ons falen. Er kan ook geen sprake van zijn dat wij na het aanvaar-
den van het evangelie als het ware ‘vrij’ zijn om te doen wat wij willen,
met het idee dat Jezus het toch wel ‘voor ons gedaan’ heeft. Dit is juist de
denkwijze die Paulus weerlegt in Romeinen 6: “Mogen wij bij de zonde blij-
ven, opdat de genade toeneme?” (vs. 1). De gerechtigheid die wij in Christus
hebben erkend, eist van ons dat wij ook zijn voorbeeld nastreven. Het gaat
om een omwenteling in ons leven, een verandering van richting, waarin ons
verlangen naar Gods gerechtigheid tot uitingdrukking komt: “Laat dan de
zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam ... en stel uw
leden niet langer als wapenen van de ongerechtigheid ten dienste van de
zonde, maar stel u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest,
maar nu leven ...” (vzn 12,13). Niet dat wij door dit streven naar gerechtig-
heid onszelf kunnen verlossen — dat doet alleen God in Zijn genade in ant-
woord op ons gebed, uitgesproken in de doop — maar dit streven is de vrucht
van verlossing. Het is, om Jesaja’s beeld te gebruiken, de gerechtigheid die
spruit uit de aarde, wanneer de hemelse gerechtigheid daarop valt. Dit stre-
ven is het bewijs dat ons verlangen naar gerechtigheid oprecht en waar is,
zoals Johannes de Doper zijn tijdgenoten vermaande: “Breng dan vrucht
voort, die aan de bekering beantwoordt ...” (Mat 3:8). Zo schrijft Jakobus:
“Gelijk het lichaam zonder geest [de levensadem] dood is, zo is ook het ge-
loof zonder werken dood” (Jak 2:26). Een geloof dat geen uitwerking in de
praktijk heeft, is maar een lege, formele, of zelfs een berekenende toe-
stemming met bepaalde leerstellingen zonder innerlijke identificatie ermee:
“Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks
voedsel, en iemand van u zegt tot hen: Ga heen in vrede, houdt u warm en
eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien,
wat baat dit? Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken ge-
paard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood” (Jak 2:15-17).

‘Aan hun vruchten zult u hen kennen’
Als wij tenslotte tot de Bergrede terugkeren, zien we dat Jezus deze leer in
zijn Zaligsprekingen bevestigt. We hebben gezien dat de eerste vier vooral

Leven uit geloof
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met berouw te maken hebben, en ons de bevrediging van ons verlangen naar
gerechtigheid beloven. De laatste vier hebben met een manier van denken
en doen te maken, die uit het dankbare besef van Gods genade voortkomt:
“Zalig de barmhartigen ... Zalig de reinen van hart ... Zalig de vredestich-
ters ... Zalig de vervolgden omwille van de gerechtigheid ...” (Mat 5:7-10).
De rest van de Bergrede is een soort uitbreiding van wat hier in de kern al is
uitgedrukt. De hier genoemde eigenschappen weerspiegelen de genade van
God in Christus, die deze ‘zaligen’ hebben leren kennen. Alle aspecten van
het leven worden vervolgens genoemd: het familieleven, het huwelijk, het
economisch leven, de omgang met broeders in het geloof, het bidden en
vasten, het geven van aalmoezen. En waar gaat het in de kern om? Steeds
om de poging het zo te doen als de Here, die vol liefde voor allen is: “...
opdat u kinderen mag zijn van uw Vader ...” (Mat 5:45).

Jezus wil dat zijn volgelingen heel, onverdeeld zijn — geen huichelaars,
maar mensen wier handelingen een eerlijke uiting zijn van hun ongeveinsde,
dankbare liefde voor de Here. Hij verwerpt werken die uit valse motivatie
worden gedaan (“om zich aan de mensen te vertonen” — Mat 6:5). Jezus wil
de harten van de mensen voor de Vader winnen, niet alleen hun uiterlijkhe-
den. Daarom verplaatst Hij de nadruk van de uiterlijk zichtbare dingen, naar
het innerlijke: “U hebt gehoord, dat er gezegd is: U zult niet echtbreken.
Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft
in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd” (Mat 5: 27,28). Maar evenmin
heeft Hij plezier in een belijdenis van geloof, al is die nog zo vurig, die niet
tot daden van liefde leidt: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal
het Koninkrijk van de hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn
Vader, die in de hemelen is” (Mat 7:21). Als voorbeeld hiervan dienen de
woorden van Jezus in hoofdstuk 5: “Wanneer u dan uw gave brengt naar het
altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave
daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom
en offer daarna uw gave” (Mat 5:23,24).

“Aan hun vruchten zult u hen kennen”, zegt Jezus (Mat 7:16). Zo kent hij
ook u, en de oprechtheid van uw geloof.

G.J.

2. De kracht van het geloof (deel 2)
De rechtvaardige zal uit geloof leven
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De Persoon van Christus

14.

De stad Korinte ligt midden in het oude Griekenland. In onze Bijbels wordt
de Romeinse aanduiding gebruikt: Achaje. Het zal dan ook niet verbazen dat
we juist in Korinte veel aandacht zien voor problemen die in de jonge ge-
meente rezen, doordat men toch wat vasthield aan Griekse opvattingen en
die vermengde met het nieuwe geloof. Voor Joden was de opstanding van-
zelfsprekend, al hadden ze niet altijd een helder beeld van hoe die zou
plaatsvinden. Maar dat was zeker niet het geval in Griekenland, waar Griek-
se filosofen (met name Plato) het idee hadden dat het tastbare minder was
dan het geestelijke, en daarom ook het lichaam minderwaardig was. Bij de
dood zou de ziel ontsnappen, om vrij te zijn van de beperkingen van het
lichaam. In de brieven aan Korinte legt Paulus dus veel nadruk op de opstan-
ding van het lichaam, om in een (verheerlijkt) lichaam weer tot leven ge-
wekt te worden. Hij maakt daarmee de vergelijking met Jezus, die na ge-
storven te zijn in het graf lag totdat God hem uit de dood opwekte, in een
lichaam dat tastbaar was voor zijn discipelen. Hij vraagt: “hoe kunnen som-
migen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan?” (1 Kor 15:12) en
hij vervolgt zijn betoog: “Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet op-
gewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud
en uw geloof zinloos” (vzn 13,14). Hij herhaalt dit een paar verzen later nog
eens: “Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opge-
wekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog
een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren
niet gered” (vzn 16-18). Daarna zegt hij: “Maar Christus is werkelijk uit de
dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen” (vs. 20). Helaas gaat er
iets verloren in de vertaling. Paulus gebruikt niet het woord ‘eerste’, alsof
het een telwoord is, maar een specifiek woord uit de wet van Mozes. In an-
dere vertalingen zien we het woord ‘eersteling’.

In de wet van Mozes was het eerste van alles voor God bestemd; en we zien
hetzelfde woord dat Paulus gebruikt in de Griekse vertaling van Exodus 23:
“De allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom van de
HEER, je God, brengen” (vs. 19). Dat gebod wordt verder uitgewerkt in Levi-
ticus, waarbij de eerste schoof van de oogst (het gerst was het eerst rijp)
met Pasen, op de dag na de sabbat, door de priester geheven moest worden
(Lev 23:9-11). Met deze schoof werd de gehele oogst geheiligd. De evange-
lieschrijvers leggen er de nadruk op, dat Jezus op de dag na de sabbat werd
opgewekt. En Paulus ziet dus een vergelijking tussen de opstanding van Je-
zus en de eerste schoof van een nieuwe oogst. Christus is als eerste van een
nieuwe oogst opgewekt.
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)

De eersteling van de oogst

De drie feesten

Paulus gaat verder in zijn betoog. Hij ziet de totale oogst die God voor ogen
heeft. Niet alleen vergelijkt hij Jezus met die eerste schoof van de oogst,
en dus ook met hetgeen waardoor de gehele oogst geheiligd wordt, maar hij
vergelijkt de opstanding van alle gelovigen met de drie grote feesten waar-
voor in die tijd de gelovige Jood ieder jaar naar Jeruzalem ging. Deze fees-
ten hadden als thema dankbaarheid voor Gods goede gaven; maar tevens
waren er verwijzingen naar de bevrijding uit slavernij in Egypte, en daar-
mee het brengen naar het beloofde land — een land overvloeiende van melk
en honing. De overeenkomsten met gelovigen en hun verlossing van slavernij
aan zonde zijn wel treffend. Daarom vervolgt Paulus met de volgorde bij de
opstanding: “Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste
en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het ein-
de en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader” (1 Kor 15:23,24).
Na de opstanding van Christus is er een opstanding bij zijn wederkomst. Dat
is dan in de vergelijking het Wekenfeest (ons Pinksteren). Dit is de opstan-
ding waar Martha aan refereerde, toen ze sprak over “de opstanding op de
laatste dag” (Joh 11:24). Het is ook waar Jezus naar verwijst als Hij in gelij-
kenissen zijn wederkomst vergelijkt met de oogst, als het graan wordt bin-
nengehaald, en het goede graan gescheiden wordt van het onkruid. En tot
slot, het echte einde; het einde van wat met een symbolisch naam ‘het dui-
zendjarig rijk’ genoemd wordt. Er is dan weer een opstanding. Paulus verge-
lijkt dit met het Loofhuttenfeest; het feest aan het eind van het agrarisch
jaar, als alle opbrengst van het land was binnengehaald.

Paulus is niet de enige die het beeld van graan gebruikt. Naast de vele gelij-
kenissen waarin gelovigen vergeleken worden met graan, gebruikt Jezus dit
beeld voor zichzelf. Na gesproken te hebben over zijn naderende dood zegt
Hij: “Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht” (Joh 12:24). Zijn offer maakt een grote oogst mogelijk.

Maar terug naar het argument van Paulus in zijn brief. Hij zegt dat de op-
standing van Christus de garantie is dat ook de andere opstandingen plaats
zullen vinden: “Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eer-
ste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is
ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door
Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden ge-
maakt” (1 Kor 15:20-22). Daarom zien we ook Jezus de titel “eerstgeborene
van de doden” krijgen (o.a. Openbaring 1:5).
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De Persoon van Christus

Het evenbeeld van de Zoon

In het vervolg van zijn betoog beantwoordt Paulus de vraag die mogelijk
gesteld zou kunnen worden: “Nu zou iemand kunnen vragen: Maar hoe wor-
den de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?” (1 Kor
15:35). En weer pakt Paulus die gelijkenis met het graan op: “Als u iets
zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u
zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte
korrel, een graankorrel misschien of iets anders” (vzn 36,37). Paulus legt
daarna uit dat wij nu een lichaam hebben zoals dat van onze voorvader
Adam, sterfelijk. Maar straks zullen we in heerlijkheid worden opgewekt, en
“de gestalte van de hemelse mens hebben.” Wij zullen zijn zoals Christus.
Dat schrijft Paulus ook aan de Filippenzen: “Hij [Jezus] zal ons armzalig li-
chaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam” (3:21), en ook aan de
Romeinen: “Wie Hij [God] al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook
van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de
eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters” (8:29).

We hebben in het vorige artikel in deze serie al gezien, dat Christus de
eerstgeborene is geworden van een nieuwe schepping. De eerste mens was
geschapen naar het evenbeeld van God. Die mens faalde echter; en we zien
dat Adam kinderen kreeg en deze niet langer naar het evenbeeld van God
waren, maar naar het evenbeeld van hemzelf (Gen 5:1 — dezelfde woorden
als in Genesis 1). En dat is door de eeuwen heen zo verder gegaan. Mensen
die echter niet langer “in Adam” willen zijn, maar “in Christus”, zullen uit-
eindelijk ook het evenbeeld van Christus zijn. Het is opvallend dat ondanks
dat velen het idee aanhangen dat God en Jezus gelijk zijn, dit in verband
met de toekomst (het Koninkrijk en daarna) nooit ter sprake komt. Integen-
deel, de Schrift legt er de nadruk op dat wij als Christus zullen zijn, en dat
de Vader boven Hem en ons staat. Met sterfelijke mensen is er uiteraard
een groot verschil. De dood kon Jezus niet ‘vasthouden’ omdat Hij nooit
gezondigd had. In de praktijk betekent dit dat God Hem heeft opgewekt uit
de dood. Voor ons ligt dat wat anders. De dood heeft ons terecht in zijn
macht. Door genade zijn we behouden, en door genade worden we opge-
wekt als we “in Christus” zijn. Maar daarna zien we het wonderlijke, dat we
— na eenmaal opgewekt te zijn — Jezus gelijk zullen zijn. Daarom is Hij “de
eerstgeborene [uit de dood] van talloze broeders en zusters”. Uiteindelijk is
er een grote schare van broeders en zusters waarvan Jezus de eerstgebore-
ne is, allen kinderen van God. Jezus door zijn geboorte, de gelovigen omdat
ze als kinderen aangenomen zijn (Heb 12, al is het in de NBV wat anders
vertaald). En uiteindelijk, als ook de derde oogst binnen is (in het beeld van
Paulus na het Loofhuttenfeest), zal Jezus het koningschap overdragen aan
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14. De eersteling van de oogst

God, de Vader: “En op het moment dat alles aan Hem [God] onderworpen
is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan hem onderwor-
pen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren” (1 Kor 15:28).

Er worden ons geen verdere details verstrekt over de daaropvolgende perio-
de. Wij hoeven dat ook niet te weten voor het leven hier en nu. Maar de
belofte dat wij, bevrijd van de neiging tot falen, in volmaaktheid zullen
kunnen leven is een prachtig vooruitzicht. Dat dan, in een vers dat we al
zagen “Hij [Jezus] zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheer-
lijkt lichaam”, opdat dan werkelijk “de hele aarde vervuld is van de majes-
teit van de HEER”. Wij kunnen alleen bidden dat die dag spoedig zal komen.

Geen droom maar een werkelijkheid

Toch neemt deze verwachting onder velen af. Er wordt getwijfeld. De twij-
fel in onze tijd houdt verband met een afgenomen geloof in die opstanding.
Maar laten we naar de voorbeelden kijken van de apostelen; zij die oogge-
tuigen waren, die het aan den lijve hadden ondervonden. We zien hun angst
toen Jezus opgepakt werd. Zij wisten dat Jezus echt gestorven was. Zij had-
den gezien hoe Hij begraven werd. En zij hadden alle hoop verloren toen Hij
in het graf lag. Maar daarna hadden zij het lege graf gezien. Zij hadden de
opgestane Heer gezien, gesproken en aangeraakt. De opstanding was daar-
mee voor hen werkelijkheid geworden. Zij wisten zeker dat Jezus leefde.
Dat vertrouwen werd hen nooit meer afgenomen. Enkele weken later vrezen
zij de Joodse leiders al niet meer. Zij zijn bereid alles te ondergaan, zelfs
te sterven. Zij volgen blijmoedig hun Heer. Ook Paulus heeft de opgestane
Heer gezien en gesproken. Van zijn leven weten we meer dan van de andere
apostelen. Hij brengt vele jaren in gevangenschap door, en schrijft dat hij
weet dat zijn terechtstelling nadert. Maar hij twijfelt niet. De dood is niet
meer het einde, want er is echt een opstanding. Ja, er is een periode in het
graf. Hij weet niet hoe lang. Maar dat maakt voor hem ook niet uit. Dat is
toch een doodsslaap waarin hij zich van niets bewust is. Hij is er rotsvast
van overtuigd dat zijn Heer terug zal komen naar de aarde, en dat dan de
bazuin zal klinken: “Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden
opgewekt met een onvergankelijk lichaam ... Want het vergankelijke li-
chaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke li-
chaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is be-
kleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat
geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwon-
nen’” (1 Kor 15:52-54). “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees stand-
vastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de
Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs
zijn” (vs. 58). A.H./M.H.



26

een Bijbels antwoord op uw vraag

F
O
R
U
M

!

?
(Vervolg van pagina 3)

Misschien mogen we de woorden tot Mozes zelf “Ik zal met u zijn” in het
licht hiervan zien: God zal doen wat Hij door Mozes laat aankondigen —
hij hoeft niet bang te zijn dat hij naar zijn volk en de Farao wordt ge-
stuurd voor een tot mislukken gedoemde missie. God zal niet alleen met
Mozes zijn, maar in hem ook met Zijn volk. Iets dergelijks zien we ook
bij Jezus Christus. Hij wordt in het Oude Testament Immanuel ge-
noemd: “God met ons.” In Hem manifesteert God Zich, en maakt tot
werkelijkheid wat Hij de eeuwen door heeft bekendgemaakt en beloofd
over de Verlosser.

Toen God de Israëlieten had bevrijd, en onder leiding van Mozes naar de
berg Horeb in de Sinaï gebracht, vroeg Mozes aan God (bedoeld wordt
de Engel van Gods aangezicht) om hem zichtbaar te verschijnen. Een
sterfelijk mens kan Gods aangezicht echter niet zien (en evenmin dat
van de Engel van Zijn aangezicht) — hij of zij zou sterven. Maar God kan
Zijn heerlijkheid wel in woorden bekendmaken. De Engel zei: “Ik zal
mijn luister aan u doen voorbijgaan en de Naam van de HERE voor u uit-
roepen” (Ex 33:19). Wat Mozes hoorde uitroepen, was de openbaring
van Wie God is en wat Hij voor Zijn volk/kinderen wil zijn, in het heden
en de toekomst; de invulling van de “Ik zal zijn”: “HERE, HERE, God,
barmhartig en genadig, lankmoedig [geduldig], groot van goedertieren-
heid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, overtre-
ding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschul-
dig ...” (Ex 34:6,7). Goedertierenheid is cheset, Gods verbondsliefde.
God geeft met Zijn Naam aan dat Hij vast zal houden aan Zijn verbond,
dat in de kern inhoudt dat Zijn Koninkrijk zal komen (zie hiervoor de
woorden van God: “Evenwel, zowaar Ik leef en de heerlijkheid van de
HERE de gehele aarde vervullen zal ...” — Num 14:21). In Psalm 8 toont
David ons die heerlijke toekomst, en looft God daarom: “O HERE, onze
HERE, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde” (vzn 2 en 8). De psal-
men tonen het vertrouwen van de gelovige dichters, dat God Zijn Naam
waarmaakt. Neem als voorbeeld de woorden van Psalm 103, die verwij-
zen naar de Naam van God, en waarin we de woorden van het gebed dat
Jezus zijn discipelen leerde, kunnen herkennen: “Loof de HERE, mijn
ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam ... zover het oosten is van
het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; gelijk zich een
vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem
vrezen ... De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koning-
schap heerst over alles ...” De basis voor Jezus’ gebed, vinden we dan
ook in wat wij noemen het Oude Testament. Niet alleen in de uitroeping
van de Naam van God, en alle daarop gebaseerde overdenkingen en ge-
loofsuitingen in de psalmen, maar ook in de boeken van de profeten –
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vooral dat van de profeet Jesaja. In hoofdstuk 57:15 zegt God: “... zo
zegt de Hoge en Verhevene, Die in eeuwigheid troont en Wiens Naam de
Heilige is ...”; en in 66:1 “Zo zegt de HERE: De hemel is Mijn troon en de
aarde de voetbank van Mijn voeten.” Het lijkt waarschijnlijk dat Jezus
hieraan refereert, als Hij zegt: “Onze Vader Die in de hemel woont ...
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde, net als in de hemel.”
Het past geheel bij het boek Jesaja, dat ons een rechtsgeding toont tus-
sen God en de mens met zijn zelfbedachte goden: “Ik ben de HERE, dat
is Mijn Naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch Mijn lof aan
de gesneden beelden. Het vroegere, zie het is gekomen, en nieuwe din-
gen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen” (Jes
42:8,9). Dit toont een aspect van Gods Naam, dat we in Exodus vinden
in verband met afgoden: “de HERE, Wiens Naam Naijverige [Jaloerse]
is” (Ex 34:14). God daagt de mens uit om te laten zien of hun goden ook
kunnen voorzeggen wat in de toekomst zal gebeuren, en ze ook nog in
vervulling kunnen laten gaan. Met andere woorden: Wie is er, wie is de
betrouwbare, de HERE, of de door de mens bedachte god? “Denk aan
wat vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen an-
der god, en niemand is Mij gelijk; Ik, Die van het begin de afloop ver-
kondig en vanouds wat nog niet gebeurd is; Die zeg: Mijn raadsbesluit
zal volbracht worden en Ik zal al Mijn welbehagen doen ... Ik heb ge-
sproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook
tot uitvoering” (Jes 46:9-11). De afloop die God verkondigt, is dat Hij
Zijn volk/kinderen zal verlossen, zal redden uit zonde en dood, en eeu-
wig leven in Zijn Koninkrijk zal geven. Dan zal uitgeroepen worden: “Uw
God is Koning.” En wanneer Hij dat gedaan heeft “zal Mijn volk op die
dag Mijn Naam kennen, dat Ik het ben, die spreek: Zie, hier ben
Ik” (Jes 52:6,7).

In het boek van de profeet Jeremia staat de kritiek op valse profeten
centraal. Zij spreken in de Naam van de HERE, maar hun woord komt
niet uit omdat God hen niet gezonden heeft. Het resultaat is dat de
mensen die luisteren naar zulke profeten gaan zeggen dat God niet
meer naar Zijn volk omziet en niet doet wat Hij zegt, met als gevolg dat
zij Zijn Naam gaan vergeten (zie Jer 23:26). In het boek van de profeet
Ezechiël wordt alles wat het volk in ongeloof en ongehoorzaamheid aan
God doet onder de noemer ontheiliging en onheiligheid gebracht: de
vrouw, het heilige volk van God, is tot hoer geworden.

Ezechiël moet zijn volksgenoten eraan herinneren wat hun voorouders in
de woestijn deden, en hoe God daarop had gereageerd: Hij had hen
kunnen doden vanwege hun zonden, de overtreding van het verbond.
Maar God deed dat niet omdat Hij trouw had gezworen aan Zijn verbond
met Abraham, Isaäk en Jakob. Hij was aan Zijn Naam verplicht Zijn

een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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eden en beloften na te komen: “Maar Ik trok Mijn hand terug en handel-
de ter wille van Mijn Naam, om die niet te ontheiligen voor het oog van
de volken voor wier ogen Ik hen [de Israëlieten] had uitgeleid” (Ezech
20:22). Op deze wijze heiligde God dus Zijn Naam! En zoals Hij in het
verleden deed, doet Hij in het heden en zal Hij in de toekomst doen.
Dat vinden we enkele hoofdstukken later letterlijk terug: “Daarom, zeg
tot het huis van Israël: Zo zegt de Here HERE: niet omwille van u doe Ik
het, o huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt
onder de volken in wier gebied u gekomen bent. Ik zal Mijn grote Naam
… heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de HERE ben, luidt het
woord van de Here HERE, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige
zal betonen” (Ex 36:22,23). Hier zien we dus de bede van Jezus om dat
te doen: “Heilig Uw Naam”! En uiteraard is het de bedoeling dat ‘de
volken’ (dat zijn zij die niet tot het verbondsvolk uit Abraham, Isaäk en
Jakob behoren) God zullen heiligen, door Hem te loven en te prijzen als
de Schepper, de God van Abraham, Isaäk en Jakob, de Vader van Chris-
tus Jezus, de Koning over alle dingen, de Verlosser. In die zin laat, of
liever doet, God Zijn Naam heiligen door mensen die tot geloof zijn ge-
komen, nadat Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft en dus Zijn
Naam geheiligd heeft.

Kijken we nu nog even naar het verdere verband in het gebed: als wij na
“Heilig Uw Naam” bidden: “Uw Koninkrijk kome [de woordvolgorde is:
Kome Uw Koninkrijk], Uw wil geschiede [de woordvolgorde is: Geschiede
Uw wil] op aarde zoals in de hemel”, of: “Laat [maar in de context dan
liever: Doe] Uw Koninkrijk komen, laat Uw wil op aarde gedaan worden
zoals in de hemel”, dan is dit de invulling van de bede “Heilig Uw
Naam”. Zelfs de volgende beden om voldoende voedsel voor vandaag en
vergeving van zonden sluiten daarop aan. Want de vergeving van zonden
wordt genoemd in de Naam van God, en God is zo geduldig en barmhar-
tig dat Hij voedsel geeft aan goeden en slechten. Hij heeft de mens im-
mers zo gemaakt dat hij niet zonder voedsel en drinken kan leven. Zou
Hij daar dan ook niet voor zorgen? Wat Jezus zijn discipelen, en dus ook
hen die hun prediking geloven, leerde, is ons niet te richten op onszelf,
maar alles wat wij bidden te richten op de heiliging van Gods Naam; dat
Hij in de verhoring van wat wij Hem bidden Zijn Naam kan heiligen,
door waar te maken wat Hij heeft beloofd, en waarvan wij de vervulling
van God vragen in het licht van de door Hem voorzegde toekomst en
voor het noodzakelijke voor vandaag (eten en drinken en vergeving van
onze zonden — het eerste ten behoeve van het leven nu, het tweede ten
behoeve van het eeuwige leven). Dat “zal de HERE zijn tot een Naam,
tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden” (Jes 55:13).

J.K.D.
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Vraag: In zijn eerste brief schrijft Johannes dat Jezus Christus een voor-
spraak is bij de Vader (2:1). Wat betekent ‘een voorspraak’?

Antwoord: Het begrip in de grondtekst, parakletos, is hetzelfde als in
Johannes 14 en 16, waar het met ‘Trooster’ is vertaald. Het heeft in het
Grieks echter de (passieve) betekenis van aan iemands zijde gevraagd,
erbij/te hulp geroepen. Als zodanig werd het ook gebruikt voor een hel-
per (geen advocaat) in de rechtbank. Helper zou daarom in algemeen-
heid een betere weergave zijn. Dat zou prima passen bij wat Johannes
in zijn evangelie schrijft.

De actieve vorm is parakletor, die niet voorkomt in het Nieuwe Testa-
ment maar wel in de Septuaginta, in Job 16:2, waar Job zijn vrienden
“jammerlijke vertroosters” (NBG '51) noemt. Helpers die hem niet van
nut zijn dus. Zij helpen hem namelijk niet maar klagen hem integendeel
aan. Hun conclusie is dat Job, gezien zijn lijden, wel vreselijk gezondigd
moet hebben — en zij noemen inderdaad heel erge dingen waarvan hij
weet dat hij zich daaraan niet schuldig heeft gemaakt. Hij vertrouwt
erop dat God dat weet: “Maar ook nu, zie mijn Getuige is in de hemel,
mijn Pleitbezorger in de hoge” (16:19); “Maar ik weet: Mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij op het stof optreden” (19:25). Maar omdat de aan-
klachten doorgaan, en God hem niet antwoordt, wenst hij dat er een
rechtsgeding kon plaatsvinden, “dan zou een oprechte bij Hem pleiten,
zou ik voorgoed aan mijn Rechter ontkomen” (23:7). Het hele boek
toont een rechtsgeding met een Rechter, een rechtvaardig mens, en
aanklagers — mensen die zeggen dat hij niet rechtvaardig is. Job ver-
langt daarom naar een middelaar, “een scheidsrechter ... die zijn hand
op ons beiden zou kunnen leggen” (10:33).

In 1 Joh 1:5-2:6 gaat het om zonde. Een gelovige dient rechtvaardig te
leven, dus niet bewust te zondigen. Toch is niemand zonder zonde. Het
gaat er echter om hoe wij daarmee omgaan. Strijden wij tegen de ver-
leiding tot zonde (Heb 12:4)? En als wij bemerken dat wij toch gezon-
digd hebben, gaan wij dan in berouw tot God? Geloven wij dan dat er
vergeving is voor onopzettelijke zonde? Geloven wij dat Job de verte-
genwoordiger, het beeld is voor alle rechtvaardigen, en dat zijn wens in
Jezus Christus is vervuld? Johannes schrijft: Mijn kinderkens, dit schrijf
ik u, opdat u niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij
hebben een helper, iemand aan onze zijde, Jezus Christus, de recht-
vaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden ...” (1 Joh 2:1,2).
Zie voor een parallel met Christus’ verzoeningswerk de woorden in Za-
charia 3:1-10, waar de door God aangewezen hogepriester door zijn te-
genstanders als ongeschikt wordt beschouwd, maar door God gerecht-
vaardigd wordt, ondanks zijn zonde, door het optreden van ‘mijn
knecht, de Spruit”, dat is Christus. J.K.D.

een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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Psalm 129-131

Israël hope op de HERE

Evenals in Psalm 124, worden in Psalm 129 eerst woorden gesproken door de
voorzanger, en dan wordt het volk opgeroepen zijn woorden na te zeggen:
“Zij hebben mij ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan”. Deze uitspraak
wijst ongetwijfeld op de benauwdheden die het volk Israёl vele eeuwen lang 
heeft gekend. Bij “van mijn jeugd aan” kunnen we denken aan de woorden
van Hosea: “Toen Israёl een kind was, heb Ik het liefgehad ...” (Hos 11:1).
Toch kan de psalmist zeggen: “Maar zij hebben mij niet overmocht” (vs. 2).
Ofschoon de afstammelingen van Abraham, Isaäk en Jakob vaak werden on-
derdrukt, heeft God ze telkens weer verlost. Vers 3 gebruikt schokkende taal
om het lijden van Gods volk te beschrijven: “Ploegers ploegden op mijn rug,
zij trokken hun voren lang”. Vers 4 zinspeelt verder op dit idee, want met
touwen trekt de os de ploeg (en de eg) — vgl. Job 39:13, “Kunt gij de woud-
os met een touw in de vore dwingen?” Deze touwen waarmee de Assyriёrs 
Juda bonden, heeft de HERE nu doorgehouwen. Hizkia bad om hulp, en de
vijand werd verdelgd, “zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land terug-
keerde” (2 Kron 32:21). “Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen
die Sion haten” is de belofte in Psalm 129:5. Ook in de laatste drie verzen
van de Psalm vinden we ‘landbouwtaal’. Voor de goddelozen is er geen
oogst: “de maaier zal zijn hand niet vullen, noch de garvenbinder zijn
arm” (vs. 7). Nu heeft Jesaja zulke taal gebruikt in verband met de onder-
drukking van de steden van Juda (Jeruzalem uitgezonderd) door Assur: Ko-
ning Sanherib had inderdaad de versterkte steden verwoest; de inwoners
“werden tot kruid van het veld ... tot gras op de daken, of tot een koren-
veld, eer het tot rijpheid komt ... [maar God zal Assur] doen terugkeren
langs de weg die gij gekomen zijt” (Jesaja 37:27-29). Voor de Assyriёrs zal 
het een schrale oogst zijn; de gebruikelijke zegen, waarmee men de maaiers
zegenden — “wij zegenen u in de naam des HEREN” (vs. 8; vgl. Ruth 2:4) —
zal Sanherib in ieder geval niet horen.

In de eerste van de Bedevaartsliederen hoorden wij de roep van de zieke
Hizkia: “In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geant-
woord” (Ps 120:1). Nu, in Psalm 130, bidt de koning opnieuw: “Uit de diep-
ten roep ik tot U, o HERE, Here, hoor naar mijn stem” (vs. 1). Deze psalm is
een van de zogenaamde ‘boetepsalmen’ (6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143),

begrijpend zingen

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

waarin David en andere schrijvers een beroep doen op de genade van de HE-

RE vanwege hun zonde en zwakheid. Psalm 130 heeft het over
‘ongerechtigheden’ en ‘vergeving’ (vzn 3 en 4). Maar spreekt de schrijver
over zijn eigen zonde, of over de ongerechtigheden van het volk? Hizkia was
uiteraard niet zonder zonde, maar deze psalm is meer een bekentenis van
de overtredingen van het volk. De schrijver vertrouwt op God: “Ik verwacht
de HERE ... mijn ziel wacht op de HERE, meer dan wachters op de morgen”.
Op zijn ziekbed lag Hizkia misschien geregeld op de morgen te wachten;
want in het danklied voor zijn genezing zegt hij: “Dag en nacht geeft Gij mij
prijs; tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen” (Jes 38:13). Of zijn de
“wachters op de morgen” degenen die op de uitkijk staan voor de dreiging
van de Assyriёrs? God gebruikt steeds wachters — gelovigen die uitkijken 
naar de vervulling van Zijn woord: “Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik
wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen
zwijgen ... Laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt
tot een lof op aarde” (Jes 62:6,7). Niet alleen Hizkia, maar héél Israёl mag 
op de HERE hopen, “want bij de HERE is goedertierenheid, bij Hem is veel
verlossing” (vzn 7 en 8).

In Psalm 131 verklaart David: “HERE, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen
zijn niet trots” (vs. 1). Bij David is geen sprake van trots. Denk maar aan
zijn reactie op de belofte van de profeet Nathan, betreffende zijn grote na-
komeling en zijn koningschap: “Wie ben ik, HERE God, en wat is mijn huis,
dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt? ... Wat zou David nog kunnen toevoe-
gen aan de eer, die Gij uw knecht bewijst?” (1 Kron 17:16-18). Psalm 131
weerspiegelt die nederige gezindheid. Maar waarom hoort deze psalm tot de
Bedevaartsliederen? In deze woorden van zijn voorganger David vond Hizkia
de gedachten die zijn eigen gevoelens precies onder woorden brachten. Hiz-
kia was namelijk, na de aftocht van Sanherib, trots geworden — “hij werd
hoogmoedig, zodat er toorn kwam te rusten op hem” (2 Kron 32:25). In zijn
trots handelde de koning onwijs tegenover gezanten van de koning van Ba-
bel, “en hij liet hun zijn schathuis zien” (Jes 39:1,2). Na een berisping van
God door Jesaja verootmoedigde Hizkia zich echter, en koos deze psalm van
David om zijn eigen verootmoediging uit te drukken. Hij is niet meer trots;
hij is “tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder”.
Hizkia denkt, zoals David, ten slotte niet alleen aan zichzelf; hij denkt aan
zijn volk. Psalm 131 eindigt daarom met het vermaan: “Israёl hope op de 
HERE van nu aan en voor immer” (vs. 3; ook 130:7).

Ook wij mogen onze hoop stellen op deze God, de Vader van Christus Jezus.
Want Zijn Zoon is de hoop van Israël, verwekt uit de mensen om de Redder
uit zonde en dood te zijn van Jood en niet-Jood.

J.M.



God in gesprek

32 “de vertrouwelijke omgang van de Heer

Deze artikelserie zijn we begonnen met te kijken hoe God tot ons spreekt; en
dat is voornamelijk door de Schrift — die in de Bijbel Zijn woord wordt ge-
noemd. Daarnaast hebben we ook gezien dat mensen tot God kunnen spre-
ken: door gebed. Dat zijn twee richtingen van communicatie, die wel samen-
hangen. Spreken tot God zonder bereid te zijn te luisteren naar Zijn woord is
niet reëel — hoewel er genoeg mensen zijn die wel bidden maar zelden Gods
woord lezen. In het boek Spreuken zien we de vrij stellige uitspraak: “Van
hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet, is zelfs zijn gebed
een gruwel” (Spr 28:9). De wet is het woord Tora, en hiermee worden de
eerste vijf boeken van Mozes bedoeld — wellicht het enige van de Bijbel dat
in die tijd op schrift stond, en voorgelezen werd.

In deze en de komende paar afleveringen willen we kijken naar bijzondere
gesprekken die in de Bijbel opgenomen zijn, en waar het om een dialoog
gaat. We beginnen deze keer met Abraham, en de dialoog die in Genesis 18
beschreven wordt. Het hoofdstuk begint met de constatering dat de Here aan
hem verschijnt. Het blijkt dan te gaan om drie mannen. Iets verderop in het
verhaal worden ze als malak (boden) beschreven. Deze mannen komen aan
op het heetst van de dag, en met de gebruikelijke oosterse gastvrijheid biedt
Abraham hen eten en drinken aan, zodat ze in de schaduw weer op krachten
kunnen komen, om verder te reizen als het wat koeler is. Tijdens het gesprek
zal Abraham zich gerealiseerd hebben dat deze mannen engelen waren. Er
volgt een herhaling van de belofte van een zoon. Die was in het vorige hoofd-
stuk al beloofd, al lijkt het hier zo te zijn dat Abraham en Sara nog niet vol-
ledig doordrongen zijn van de werkelijkheid hiervan. Zij moeten leren inzien
“zou iets voor de HEER te wonderlijk zijn?” (Gen 18:14).

Na de maaltijd begeleidt Abraham zijn gasten een stukje op weg naar hun
bestemming: de stad Sodom. Deze stad lag op 50 kilometer afstand, aan de
noordkant van de Dode Zee in een vlakte. Omdat Abraham veel hoger stond
(ongeveer 1400 meter) zou hij vaag de steden in de verte kunnen zien, zon-
der veel te kunnen onderscheiden. “Toen keerden die mannen vandaar om en
gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van
de HEER” (Gen 18:22). Hoe het daaropvolgende gesprek is gegaan, wordt niet
verteld. Maar we zien later dat twee van de mannen in Sodom zijn. Het is
daarom aannemelijk dat één van de drie bij Abraham is gebleven, en dat de-
ze als de HEER beschreven wordt. Alle drie vertegenwoordigen ze God. En
zelfs al zou het gesprek met een engel zijn, dan nog is Abraham zich zeer wel
bewust dat hij via die engel met God spreekt. Het gesprek kunnen we niet los
zien van de uitleg enkele verzen eerder: “De HEER zei: Zal Ik voor Abraham



verbergen wat Ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en mach-
tig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden.
Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem
bevel zou geven om de weg van de HEER in acht te nemen, door gerechtigheid
en recht te doen, opdat de HEER over Abraham zal brengen wat Hij over hem
gesproken heeft” (Gen 18:17-19). Deze woorden roepen wel de nodige vragen
op. Spreekt de Heer tot Zichzelf? Het volgende vers lijkt wel tot Abraham
gericht: “De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar.
Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep
luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten”. Het
wordt voorgesteld alsof God ter plaatse moet gaan kijken, om te weten wat
er aan de hand is en of het echt zo erg is als Hem ter ore is gekomen. Het
vormt een zeer bijzondere inleiding op wat volgt. De voorlopige conclusie
moet zijn, dat we twee gebeurtenissen zien die blijkbaar met elkaar verbon-
den zijn. God heeft nu gekozen om met één man, een rechtvaardige, en zijn
afstammelingen, verder te werken. Alle volken zullen in Abraham gezegend
worden. Tegelijkertijd is er een oordeel over onrechtvaardigen. Wellicht is er
in zekere zin een vergelijking met de zondvloed, toen Noach ook vooraf te
horen kreeg wat er ging gebeuren.

Vervolgens zien we dit bijzondere gesprek, waarin Abraham eerst vraagt de
stad te sparen als er 50 rechtvaardigen in wonen; daarna als het er 45 zijn;
daarna 40; dan 30, 20, en tenslotte 10. Gods antwoord is: “Ik zal haar niet te
gronde richten omwille van die tien” (vs. 32). Waarom begint Abraham met
50? Waarom stopt hij bij 10, en niet één of twee? We weten het niet. Was
zijn eigenlijke vraag of God Lot en zijn gezin wilde redden? Maar dat vraagt
hij niet. Wat hierbij opvalt, is dat Abraham niet vraagt om de rechtvaardigen
te redden, maar om de stad niet te gronde te richten, ter wille van de recht-
vaardigen. Hij bidt dus voor de gehele stad, en niet specifiek voor zijn fami-
lie. Mogelijk zit hier de redenering achter dat een aantal rechtvaardigen toch
een voorbeeldfunctie hebben, en misschien anderen kunnen aanmoedigen om
hun leven te verbeteren. Maar als het er echt weinigen zijn, is de kans groter
dat de rechtvaardigen mee zullen omkomen. Wat verder opvalt, is dat Abra-
ham aan de ene kant met grote eerbied spreekt “Zie toch, ik heb het aange-
durfd om tot de Heer te spreken, hoewel ik stof en as ben!”, maar dat hij
aan de andere kant een open gesprek voert. Hij voelt blijkbaar dat hij zich
wat kritisch kan uiten, zij het met eerbied. Hij zegt in feite tot God: ‘Dat
kunt u toch niet doen’. Daarbij is het argument opvallend: “Er kan toch geen
sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de god-
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deloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar
kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen
recht doen?” (Gen 18:25). Hij is bezorgd om Gods naam; dat mensen zullen
zeggen dat God niet rechtvaardig is; en hij doet zijn beroep op God op basis
van wat hij van Hem weet. Abraham zou vanuit zichzelf kunnen redeneren:
wat kan het mij schelen als zondige mensen omkomen. Maar het gaat hem
om hoe God gezien wordt in de wereld. Dat is zijn zorg. En hoe reageert God
hierop? Hij kapt het niet af, maar gaat erop in. Abraham mag best voor men-
sen pleiten. Maar God toont ook genade. Later zegt God tot Ezechiël: “Zou Ik
werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heer
HEER. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal le-
ven?” (Ezech 18:23). God is rechtvaardig, en dat weet Abraham ook. Hij ge-
bruikt dezelfde termen: en de rechtvaardige zal leven. Maar God is ook gena-
dig, en geeft de goddeloze kansen. Toch kan Hij het uiteindelijk niet van
kwaad tot erger laten komen; en daarom wil Hij nu in Sodom ingrijpen.

We weten hoe het verhaal afloopt. Lot woont in Sodom, en hoewel Petrus
schrijft over “de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswan-
del van normloze mensen” (2 Petr 2:7), zien we toch hoe hij langzamerhand
integreert in de samenleving daar. Hij zit in de poort als de engelen aanko-
men, wat toont dat hij een belangrijke positie verworven heeft. Opgravingen
geven ons een goed beeld van Sodom. In de rest van het hoofdstuk zien we
hoe verdorven de inwoners zijn, met nadruk op “heel het volk, niemand uit-
gezonderd” (Gen 19:4). Maar in deze hoofdstukken zien we ook dat Lot, zijn
vrouw en zijn dochters toch beïnvloed zijn door hun omgeving. De engelen
brengen uiteindelijk Lot en zijn dochters buiten de stad, waarna de steden
verwoest worden. En dan, heel opvallend, lezen we: “En het gebeurde, toen
God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God aan Abraham
dacht. Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij de
steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde” (Gen 19:29). Wat
Abraham niet gevraagd heeft, of niet durfde vragen, is gebeurd. Lot is blijk-
baar gered door het geloof van Abraham. God gedenkt Abraham!

Aan de andere kant zien we Abraham zelf. Hij heeft het bij tien rechtvaardi-
gen gelaten, en is naar huis teruggekeerd. Maar hij weet dat er mogelijk iets
gaat gebeuren. De volgende ochtend gaat Abraham weer naar de plek van-
waar hij in de verte de vlakte kan zien: “En Abraham stond ’s morgens vroeg
op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de HEER had ge-
staan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de
vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van
een oven” (vzn 27 en 28). Er waren blijkbaar geen tien rechtvaardigen in de
stad, en hij weet niet hoe het met Lot is afgelopen. Er is voor hem geen re-
den om aan te nemen dat hij niet mee is omgekomen.
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9. in gesprek met Abraham

De relevante vraag voor deze artikelserie is waarom God dit gesprek met
Abraham heeft, en als afgeleide daarvan waarom het voor ons opgetekend is,
en welke les er voor ons in zit. We hebben gezien dat God een nieuwe fase in
Zijn plan begint, en Hij daarin werkt met Abraham en vervolgens met zijn
nageslacht. Maar God wil ook dat Abraham meewerkt, en leert denken en
handelen zoals God dat wil. Het is daarbij ook belangrijk wat mensen van
Hem denken. Zij zijn geen robots of domme dieren, maar mensen met een
verstand, die uit eigen keuze God volgen, en Hem dus (ten dele) moeten be-
grijpen. De verwoesting van Sodom stond al vast, maar Abraham krijgt de
gelegenheid daarover mee te denken. We weten niet zeker of God ook het
gezin van Lot uit de stad gehaald zou hebben zonder het gesprek met Abra-
ham. Het gesprek is op Gods initiatief. Hij heeft de mannen naar Abraham
gestuurd. Hij heeft Abraham op de hoogte gebracht van wat Hij van plan
was. Hij wil dat Abraham Hem beter zal leren kennen. Hij wil Abraham hier-
mee ontwikkelen, dat hij leert meedenken, ook om te begrijpen wat zijn rol
is. Tegelijk wordt Abraham hiermee op de proef gesteld. Zijn eigen familie is
er ook bij betrokken. Maar Abraham moet ook beseffen dat de ondergang van
goddeloze mensen geen reden is voor vreugde. Abrahams reactie zal ook zijn
karakter tonen. Het ging ook om het besef hoe weerzinwekkend de zonde
voor God is, en tegelijkertijd hoe genadig Hij is. Er is blijdschap voor Abra-
ham bij de aankondiging van een eigen zoon, en tegelijk dit bericht over de
vernietiging van goddelozen, mogelijk ook zijn eigen familie.

We zien iets soortgelijks in de gelijkenis van Jezus over een arme weduwe,
die steeds een onrechtvaardige rechter lastig valt: “Zal God dan zijn uitver-
korenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat
Hij hen wachten?” (Luc 18:7). Dat werd gesproken in verband met het niet
verslappen, maar blijven bidden om het Koninkrijk — er steeds om vragen.
Aan de ene kant is dat de enige redding voor deze wereld als geheel, al
brengt het tegelijkertijd een oordeel dat te vergelijken is met dat over So-
dom en Gomorra. Aan de andere kant is God genadig; en Hij wacht tot de
laatste zich bekeerd heeft, voordat Hij ingrijpt. God wil dat al Zijn kinderen
met Hem meedenken en meewerken.

Abraham leert door dit gesprek meer over God, en de twee kanten die soms
tegenstrijdig lijken: de afschuw van de zonde en de wil om mensen te red-
den. God daagt Abraham uit om op dezelfde manier hierover te leren denken
als Hijzelf; want God gaat nu door hem werken. Hij moet tenslotte zijn nage-
slacht “bevel geven om de weg van de HEER in acht te nemen, door gerechtig-
heid en recht te doen”. Dit gesprek met Abraham heeft daarmee hetzelfde
thema dat we veel uitgebreider zien in de kruisiging van Jezus. Dat moet ons
ook leren om de weerzinwekkendheid van zonde, en ook de genade die God
toont, voor onszelf en voor anderen, te leren zien zoals God dat doet. M.H.
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Boekbespreking

Nieuw: Discipel van Christus

Dit boek is zeer persoonlijk omdat de boodschap van Jezus en zijn dienaren

op het individu gericht is. Zij spraken niet over ‘men’, of ‘ze’, zoals wij zo

vaak doen. Jezus sprak de mensen die Hij ontmoette persoonlijk aan: “hebt

u”, “u bent”, “weet u niet”, “hoe leest u?”, “Ik zeg u”, etc. Ook zijn discipe-

len sprak hij vaak heel persoonlijk aan. Tot Petrus zei Hij: “volg u Mij”. De

titel van dit boek had dan ook Volg u Mij kunnen zijn. Maar omdat het wat

dwingend klinkt, en omdat dit boek uit meerdere delen bestaat, is gekozen

voor Discipel van Christus.

Nadenkend over discipel zijn en volgen, dringt zich de conclusie op dat ie-

mand leerling kan zijn, maar de meester nog niet per se hoeft te volgen. Dan

laat zo iemand zich wel leren, maar voelt zich vrij om daar wel of niet iets

mee te doen. Andersom kan niet. Het is onmogelijk Jezus te volgen, zonder

van Hem te leren wat dat inhoudt. Het is namelijk in de diepste betekenis

niet achternalopen, maar Hem navolgen, zijn en doen als Hij.

Als u besluit Jezus te volgen, dan houdt dit dus in dat u ook bereid moet zijn

Hem als uw Meester te beschouwen. En wel in de meest exclusieve zin: dat u

alleen van Hem wilt leren. De discipelen van Jezus kwamen tot de conclusie,

dat alleen Hij woorden van eeuwig leven had, en daarom niet zouden weten

naar welke ander meester zij zouden kunnen gaan. Dit geeft aan dat Jezus

niet zomaar een Meester is, maar dé Meester, de Enige die ertoe doet. Daar-

om zeggen zij ook, dat er aan ons mensen geen anderen naam is gegeven om

behouden te kunnen worden, dan die van Jezus (Hand 4:12). Hij is de Weg

waarlangs wij moeten gaan om de Waarheid en het Leven te vinden.

De schrijvers van dit boek willen u daar op indringende, persoonlijke wijze

bij helpen. Zij tonen op een geheel eigen, maar altijd Bijbels gefundeerde,

wijze de verschillende aspecten van het volgeling van Jezus zijn. De lessen

van de Meester en zijn apostelen, maar ook zijn levensvoorbeeld staan hen

voortdurend voor ogen. Zij willen u niet de les lezen, maar de lessen van de

Meester doorgeven. Het is aan u of u de Meester daarin wilt volgen of niet.
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