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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: Zijn het weinigen die behouden worden ?
Antwoord: De ervaring leert dat er vaker geen aandacht wordt geschonken aan het evangelie of dat het wordt verworpen, dan dat het
bereidwillig en dankbaar aangenomen wordt. De scharen die de Here
Jezus volgden, toen ze dagelijks zijn wonderen van genezing en enkele keren het stillen van hun honger meemaakten, verdwenen snel
als Hij geen wonderen meer deed maar de waarheid van Gods woord
predikte (Joh 6:66). Hij sprak voortdurend over de wereld die staat
tegenover de gelovigen, die Hij zag als “klein kuddeke” (Joh 3:19,
7:7, 15:19-22; Luc 12:32). Toen iemand uit de scharen Hem dan op
een dag de vraag stelde “Zijn het weinigen, die behouden worden?” (Luc 13:23), beantwoordde Hij deze niet direct, maar in een
aansporing waarin een heel specifieke les verborgen zit: “Strijd om
in te gaan door de enge poort”.
Het is waar dat de Here op dat moment het zelfvertrouwen bestrafte
van die Joden, die meenden dat ze zeker konden zijn van hun behoudenis zonder een bewuste aanvaarding van de weg van de HERE
nodig te hebben. Zij waren immers “kinderen van Abraham”; zij
hadden de Wet van Mozes ontvangen, en de tempel van de God van
Abraham, Isaäk en Jakob stond in hun midden. Maar dezelfde gelijkenis, die Hij in Matteüs in een andere vorm gaf, spreekt van de brede weg die naar vernietiging leidt (Mat 7:13). Dit is de weg waarop
wij mensen ons ‘van nature’ bevinden, zonder ons te hoeven inspannen; en “velen zijn er, die daardoor ingaan”. Die andere weg, de
smalle, vraagt inspanning en zoeken, en er zijn maar weinigen die
hem vinden — of als hen die gewezen wordt bereid zijn te gaan bewandelen. Het gehele Nieuwe Testament spreekt over de gelovigen
als een kleine minderheid in verhouding tot de brede massa die de
ongelovige wereld vormt; en er is geen enkele suggestie dat dit verandert voordat Christus terugkomt...helaas.
De discipelen moeten prediken in de gehele wereld (Mar 16:15; Mat
28:19; Luc 24:47), maar zij zullen altijd “vreemdelingen en bijwoners” blijven tussen een overgrote meerderheid van heidenen (nietgelovigen, niet behorend tot Gods volk; 1 Pet 2:11-17). Gelovigen
hebben de plicht van burgerlijke gehoorzaamheid aan “de overheden
die boven hem staan” (Rom 13:1-7), maar nooit verwachten of er
zelf naar streven “overheden” te worden. De Bijbel zegt niet dat de
gehele wereld door de prediking van het evangelie tot bekering zal
komen, en vrijwillig het “juk” van Christus aanvaardt. Jezus zei dat
zijn last voor zijn volgelingen licht was (Mat 11:30), in vergelijking
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met de last die religieuze leiders hun “kudde” oplegden (Mat 23:4;
Luc 11:46 — ook heden ten dage nog worden vele gelovigen onderworpen aan vele dingen die niet mogen en andere die moeten, en
angstig gemaakt voor de gevolgen als zij niet doen wat zij zeggen).
Die “last” is ook licht vergeleken met het oordeel van God, dat komt
over hen die niet geloven. Paulus schrijft over “de lichte last van de
verdrukking van een ogenblik”, die gelovigen meemaken voordat zij
de eeuwige heerlijkheid ingaan (2 Kor 4:17). In het boek Openbaring
wordt de wereld tussen Christus’ hemelvaart en komst in heerlijkheid beschouwd als een plaats waar gelovigen moeten lijden (6:9-11,
7:3, 12:17, 20:4), en de wereldmachten gezien worden als tegenstanders van Gods wil en plan. Maar de meeste mensen die in aanraking komen met het evangelie schrikken terug voor het “juk” van
Christus, dat zij als een te zware last zien.
Niemand weet wie in dit verband bedoeld worden met “velen en
“weinigen”. Het past geen enkel mens zich een eigen oordeel aan te
matigen, door te beweren dat hij of iemand anders zal behoren tot
de gezegenden die het eeuwige leven ingaan, laat staan dit nu al
bezit. Paulus gaf de mogelijkheid aan “na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden” als hij niet bleef strijden
tegen de begeerten van het vlees — welke die ook zijn (1 Kor 9:27).
Het geeft ook geen pas de Schepper voor te schrijven wie Hij zou
moeten behouden en wie niet — een indruk die vaak gewekt wordt
tijdens begrafenissen, wanneer de nabestaanden de ‘zekerheid’
wordt gegeven dat hun geliefde nu in de hemel is. Ook hebben dienaars van Christus geen enkel recht deuren te openen die Hij niet
geopend heeft, door behoudenis aan te bieden op gemakkelijkere
voorwaarden dan die Hij stelt en in zijn evangelie te vinden zijn. Het
is een onveranderlijke waarheid: “er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden
worden”, die van Jezus Christus (Hand 4:12). Daarom zei Jezus:
“Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh 14:6).
Behouden worden is, hoewel God dat in Zijn genade wil doen, niet
iets waar we vanuit mogen gaan, behalve wanneer we ons ervan bewust zijn zondaars te zijn, die voor God berouw tonen en weloverwogen — op grond van grondig onderwijs in het evangelie — besluiten om in geloof de vergeving en hoop te aanvaarden die God ons
aanbiedt. Voor ieder mens die het evangelie hoort en kent, geldt de
oproep die Petrus in eerste instantie tot de Joden richtte: “Laat u
behouden uit dit verkeerde geslacht” (Hand 2:40).
A.D.N./J.K.D.
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Overdenking
Er zijn in de Bijbel voorbeelden, die laten zien dat mensen met een heel
sterk geloof soms een gevoel hadden dat God niet dichtbij hen leek te
zijn. Over het algemeen wandelden ze in hun leven hand in hand met
God, maar op een bepaald moment — in een tijd van beproeving, verleiding of verdriet — was het alsof de Almachtige niet meer zo dichtbij was.
Dit zien we ook wel om ons heen. Als dit u of een medegelovige overkomt, kan dat verwondering wekken en een reden tot ernstige bezorgdheid zijn. Als moeilijkheden en ontbering komen, is het immers van levensbelang op de Here te kunnen bouwen als een plaats van toevlucht.
Hij is de Rots waarop wij staan, de Bron waaruit wij verfrissing putten,
de Toren die ons beschermt. In tijden van druk en nood is de nabijheid
van God, als bron van sterkte en troost, iets waar gelovigen op steunen.
Toch hebben veel van Christus’ dienaren het gevoel gehad dat God niet
meer dichtbij is. Zij herinneren zich momenten waarop Hij ver weg en
ver verwijderd leek, en dat dit een dramatisch en schadelijk effect op
hun geloof had. De tekenen zijn meestal dezelfde. Op zo’n moment
wordt het moeilijk om de Bijbel te lezen. De woorden lijken ineens leeg
en zonder waarde. Het oog glijdt snel over de bladzijden, zonder dat de
boodschap goed opgenomen wordt. Het lezen, zo dat al gebeurt, gaat op
de ‘automatische piloot’. Hetzelfde geldt voor gebeden, die moeilijk te
uiten worden, en op z’n best een aaneenschakeling van geijkte zinsneden
zijn. Het bijwonen van diensten kan eronder lijden, maar zelfs als we er
naartoe gaan, heeft dat meer te maken met gewoonte en routine dan
met een verlangen om in gemeenschap met Christus en elkaar te zijn.
Waar ging het mis?
Wat is er dan misgegaan in de relatie met God? Hoe kan die weer hersteld worden? Op deze momenten zouden we een aantal eenvoudige zaken moeten onthouden. Onze God is een God van waarheid en genade,
van reinheid en rechtvaardigheid. Het is onredelijk te denken, dat Hij
verantwoordelijk zou zijn voor de storing in uw relatie met Hem. Hij is
niet opgehouden naar de roep van Zijn kinderen te luisteren, en Hij is
ook niet gestopt tot hen te spreken. Het verslag in Lucas hoofdstuk 2
werpt hier licht op. Jozef en Maria hebben een hele dag gereisd, zonder
in de gaten te hebben dat elke stap hen verder weg brengt van de Heer
Jezus. Ze denken dat hij dezelfde weg als zij is gegaan, in dezelfde richting. Pas aan het eind van de dag krijgen ze door dat hij niet bij het reisgezelschap is. Wat een mooi beeld is dit! Het is gemakkelijk om aan te
nemen dat wij met Christus wandelen, als individu en als groep, zonder
er echt op te letten of Hij nog steeds bij u is. Op dat moment was Jezus
4

Als God niet dichtbij lijkt
nergens heen gegaan. Hij was nog steeds in het huis van zijn Hemelse
Vader, en het waren zijn ouders die weggegaan waren. Als Jozef en Maria
af en toe gekeken hadden of Jezus nog in de buurt was, waren ze niet
gescheiden van elkaar geraakt. En één dag van dwalen betekende in hun
geval drie dagen zoeken naar de oplossing!
De gelijkenis van de twee verloren zonen in Lucas 15 heeft een vergelijkbare boodschap. De vader was nergens heen gegaan maar bleef in zijn
huis — de plaats waar zijn beide zonen veilig en geriefelijk hadden kunnen wonen. Toch besloot één zoon een deel van de bezittingen van zijn
vader te gelde te maken, en ergens anders te gaan wonen — met rampzalige gevolgen. Er wordt nadruk gelegd op het vurige verlangen van de vader zijn zoon weer te kunnen verwelkomen — wat terecht is — maar het
is mogelijk dat de zoon vele weken of maanden van armoe en ontbering
moest ondergaan, voordat hij tot bezinning kwam. De boodschap is duidelijk. Om een gezonde relatie met God te onderhouden, wijk niet van
het pad af! Blijft dicht bij Hem, Zijn Zoon en Zijn familie. Als het erop
lijkt dat u Hem kwijt bent, wees gerustgesteld dat Hij nergens heen is en
te vinden zal zijn op de plek waar u Hem het laatst zag. “Vraag naar de
HERE en zijn sterkte, zoek zijn aangezicht bestendig” (1 Kron 16:11).
Verleden en toekomst
Voor hen wiens relatie met God op een of andere manier beschadigd is, is
het de moeite waard een psalm van David te bekijken. Hij was immers
een man die veel gedwaald had, zowel lichamelijk en geestelijk, maar als
hij deze psalm schrijft, is hij koning in Jeruzalem, heeft hij een nieuwe
tabernakel voorbereid en de ark van het verbond heeft een standplaats.
Twee aspecten in het bijzonder zijn behulpzaam. Ten eerste, adviseert
David dat het goed is na te denken over het verleden en de tijden dat de
Almachtige Zich als betrouwbaar en dichtbij heeft getoond: “Gedenk aan
de wonderen die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn
mond” (1 Kron 16:12). Gods bewezen bekwaamheid op dit gebied is geruststellend en Israël werd ook aangemoedigd om aan het verleden te
denken. Het principe is eenvoudig: ‘als God dit al een keer gedaan heeft,
kun je er verzekerd van zijn dat Hij in staat is het nog een keer te doen’.
De psalm kijkt niet slechts naar het verleden, maar benadrukt ook de
toekomst: “Gedenk voor immer aan zijn verbond” (vs. 15). De verwachting van wat er in het vooruitzicht ligt, is een van de grootste bronnen
van aanmoediging. Zelfs de meest akelige omstandigheden kunnen verdragen worden door te concentreren op de vreugde die voor ons ligt. Da5
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vid heeft dit persoonlijk ervaren. Nadat hij tot koning gezalfd was,
en de belofte ontvangen had, zal hij geweten hebben dat alle moeilijkheden en ontberingen, hoe erg ook, niet zouden kunnen beletten
dat die beloften vervuld zouden worden.
Peinzen over het verleden en vooruitkijken naar de toekomst zijn twee
manieren waardoor we zeker kunnen worden van Gods geruststelling. Die
komt zeker niet door piekeren over de problemen van vandaag en morgen. Mogelijk drukken de spanning en de lasten van het moment vaak
zwaar op ons, en vergeten we wat de apostel Paulus schreef: “de lichte
last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre
te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid” (2 Kor 4:17).
Niet alleen
Het is gemakkelijk om dit soort dingen te schrijven, maar voor iemand
die niet kan bidden, of lezen, of ware gemeenschap genieten, is het misschien niet erg behulpzaam. Tenzij iets de vicieuze cirkel doorbreekt,
kan het leven ons snel steeds verder van de nabijheid van de Heer verwijderen. In deze situatie, die, zonder een onmiddellijke oplossing, erg snel
wanhopig kan worden, moet u in uzelf de energie en vastberadenheid
proberen te vinden voor één laatste poging. Een eenvoudig gebed uit het
hart — ‘Heer, u ziet toch wel hoe wanhopig ik ben?’ — zal genoeg zijn om
een reactie van ‘omhoog’ te brengen. Pak toch eens die Bijbel, en lees
enkele verzen. Vraag God om door Zijn woord tot u te spreken, en zonder
twijfel zal er een reactie komen. En onthoudt dat u in al deze moeilijkheden niet alleen bent. Gesprekken met anderen zullen u ook doen realiseren, dat dit een veel belopen pad is, en dat velen voor u deze weg bewandeld hebben. Zij zullen u woorden van raad kunnen geven, of nuttige
aanbevelingen. Als u niet kunt bidden, zullen zij dat voor u willen doen.
Als u niet kunnen lezen, zullen zij dat met u doen. Blijf vooral niet uit de
buurt van medegelovigen die u kunnen bijstaan in moeilijke tijden, ook al
voelt u zich niet in staat om diensten en bijeenkomsten bij te wonen. U
zult verbaasd zijn hoe heilzaam de gebeden van anderen kunnen zijn, en
hoe geneeskrachtig het delen van Bijbel passages kan zijn.
Eén wanhopige kreet zou alles kunnen zijn wat nodig is. Een blinde gaf
Christus geen rust tot Hij stilstond om hem te genezen, ook al vonden
anderen hem vervelend. In de diepte van de zee hoorde God de wanhopige roep van Jona, en Hij redde hem. Keer op keer vraagt de Heer dat wij
“God … zoeken … Hem al tastende vinden, hoewel Hij niet ver is van een
ieder van ons” (Hand 17:27). Hij is overal aanwezig, en altijd bereid een
relatie te herstellen die in eerste instantie wijzelf beschadigd hebben.
A.B. in the Christadelphian april 2018
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Vernieuwing en plannen
Met Open Bijbel
De tijden veranderen snel
Zoals u ongetwijfeld heeft bemerkt, veranderen de tijden snel. Er heerst politieke
chaos; er staan steeds meer regeringsleiders met dictatoriale trekken op, behept
met zelfzucht en eigenwaan; ﬁnanciële crises zijn nooit ver weg; oorlog en terreur
zijn aan de orde van de dag; de gevolgen van klimaatverandering worden steeds
sterker, met steeds grotere gevolgen voor steeds meer mensen; etc.
De laatste dagen
Broeders in Christus wijzen er al meer dan 150 jaar op hoe de huidige samenleving zal verdwijnen, en dat God op aarde een nieuwe samenleving tot stand zal
brengen. Dit is geen betweterij van ons, maar de consequentie van de vervulling
van ook uw aller gebed: “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede …”. God is in de
Bijbel heel duidelijk over de toekomst van de mens en de aarde. Er zijn veel aanwijzingen dat we leven in wat daar genoemd wordt “de laatste dagen”.
Met open Bijbel in deze tijd
Sinds het eerste nummer in 2006 is dit tijdschrift qua vorm en inhoud vrijwel gelijk gebleven. In 2019 willen we daar verandering in brengen, door ruim aandacht
te gaan besteden aan “de laatste dagen” vóór de komst van Christus, en daarna.
Dat willen we als volgt doen:
•
Van het tijdschrift in deze vorm verschijnen er in 2019 drie, afgewisseld
door twee themanummers over een onderwerp rond “de laatste dagen”.
•
In de reguliere nummers komt een katern van 8 pagina’s, met als onderwerp Opstanding en Oordeel. Het aantal pagina’s blijft 36.
•
De bijlage voor gevorderden wordt vervangen door een zelfstudie voor iedereen, waarmee u in de Bijbel de van belang zijnde gedeelten opzoekt.
•
Bij elk van de vijf nummers zullen — voor de abonnees daarvan — de gebruikelijke bijlagen voor beginners en de jeugd worden gevoegd.
•
Op de metopenbijbel website komt een pagina over “de laatste dagen”.
•
We zijn van plan themadagen te houden, één begin en één eind 2019, gebaseerd op het dan verschijnende themanummer.
Verder krijgt het tijdschrift een aantrekkelijkere opmaak, waaronder een nieuwe
letter, die de tekst beter leesbaar maakt, zoals u op deze pagina kunt zien.
Nadere informatie hopen wij te kunnen geven in onze nieuwjaarsbrief.
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christen als discipel
5. Aan u is de keuze (2)

“Wat aarzelt u nog?”
De weg die discipelen van Jezus moeten gaan is duidelijk en niet moeilijk uit
de Schrift te bewijzen. Maar toch valt het velen moeilijk de eerste stappen te
zetten om een ware discipel van Jezus te worden. Het gebeurt vaak dat heel
oprechte mensen, die door het lezen van Gods Woord, en het luisteren naar
een uitlegging daarvan door betrouwbare mensen, de bevrijdende waarheid
van het evangelie hebben leren kennen en weten wat zij zouden moeten doen,
toch jarenlang aarzelen om er daadwerkelijk naar te handelen. Sommigen
doen dat zelfs tot de dag van hun dood toe; en omdat die veelal onverwacht
komt, overlijden de meesten van hen helaas zonder de stappen gedaan te hebben die hen konden behouden. Het is telkens weer in en intriest te horen van
het overlijden van een bekende die zo dichtbij was gekomen, en zich toch ver
hield van de ware gemeenschap met Christus en zijn discipelen. Hetzelfde
geldt als iemand de beslissing steeds maar uitstelt, en door ziekte zo aftakelt
dat hij of zij geen beslissing meer kan nemen.
Het probleem met het nemen van het besluit Jezus te volgen is niet nieuw. De
Joodse wetgeleerde Nicodemus wist dat Jezus een “van God gekomen Leraar”
was. Hij had goede redenen dit te geloven, want “Niemand kan die tekenen
doen, welke U doet, tenzij God met hem is” (Joh 3:2). Hij was zelfs bereid
een beroep te doen op de vijanden van Jezus om Hem recht te doen:
“Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de
hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet?” (Joh 7:51). En toch
kwam Nicodemus in de nacht naar Jezus. Als een overste van de Joden en een
“leraar van Israël” was hij eerlijk en oprecht en, tot op zekere hoogte, moedig; maar hij had nog een te sterke binding met collega’s die “in Hem geloofden, maar terwille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit
de synagoge te worden gebannen; want zij waren gesteld op de eer van de
mensen, meer dan op de eer van God” (Joh 12:42,43).
Ook Jozef van Arimathea was “een goed en rechtvaardig man” (Luc 23:50),
een “aanzienlijk lid van de Raad”, die “het Koninkrijk van God verwachtte” (Mar 15:43). Hij had niet ingestemd met het besluit van de vijanden van de
Here om Hem ter dood te veroordelen. Hij toonde moed ten opzichte van de
Romeinen en zijn Joodse collega’s, want na de kruisiging “waagde hij het naar
Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen”, dat hij met liefdevolle
zorg in zijn eigen nieuwe graf begroef. Ook hij was “een discipel van Jezus,
maar in het verborgen, uit vrees voor de Joden” (Joh 19:38). En dit zijn niet
de enige gevallen die in de evangeliën worden vermeld.
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‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn’
(Lucas 14:27)
De eeuwen door heeft het besluit om Jezus te volgen bij velen tot grote conflicten geleid. Met als gevolg verscheurde gezinnen en families, verbanning uit
de sociale gemeenschap en de kerk, het verlies van hun inkomen, lijden en
dood in vervolging. Dit was echter geen verrassing voor hen, omdat de Here er
al voor gewaarschuwd had. Maar wie de waarheid kent, en uit angst voor de
gevolgen blijft aarzelen, zal voortdurend innerlijk verscheurd zijn; want het
besef dat er een keuze gemaakt moet worden laat hem of haar niet meer los.
Daarom is toch het beste de raad op te volgen die Paulus kreeg: “En nu, wat
aarzelt u nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping
van zijn naam” (Hand 22:16).
Aan de andere kant zouden zij voor wie de keuze gemakkelijk(er) is geweest,
begrip moeten tonen voor en medegevoel moeten hebben met hen die innerlijk verscheurd worden door banden van trouw en saamhorigheid met hun omgeving. De verschillende stemmen die in hun leven klinken, trekken hen steeds
weer in een andere richting. In plaats van kritiek te leveren of zich van hen af
te keren, zouden discipelen die de strijd met goed gevolg hebben gestreden er
goed aan doen voor hen te bidden, dat zij hun moeilijkheden mogen overwinnen, opdat zij ook de waarheid mogen ervaren van Jezus’ belofte: “Er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers
heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig
terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen
en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven” (Mar 10:29,30).
Blijven bij de kerk of groep waar u nu bij behoort of niet?
Voor velen is de belofte van vrede, die hun wordt voorgesteld als zij zich volledig onderwerpen aan het kerkelijk gezag, aanlokkelijk. Er wordt hen gezegd
dat dit een einde zal maken aan hun twijfel, onzekerheid en vragen. Maar
wordt hiermee niet het kritische verstand tot zwijgen gebracht? Het is een bedrieglijke rust! In de bescherming van een gezagdragende kerk mogen zij dan
een schijnbare vrede vinden, maar zij schieten zeker te kort in vergelijking
met het prijzenswaardige voorbeeld van de Joden van Berea, die “zich gunstig
onderscheidden van die te Tessalonika, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren” (Hand 17:11).
Anderen veronderstellen dat de grote meerderheid het niet bij het verkeerde
eind kan hebben. Het ‘voordeel’ van deze opvatting is, dat zij geen strijd
meer hoeven te voeren ten aanzien van hun persoonlijke verantwoordelijkheid
9
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als christenen en over wie zij als medegelovigen moeten beschouwen. Wie tot
de massa behoort is “normaal”, er is niets vreemds aan zijn of haar godsdienst, en hij of zij bevindt zich in een gemakkelijke situatie. ‘Sekten’ zijn
klein en dus ‘vreemd’, zelfs ‘eng’. Maar wie hiermee tevreden is, toont zich
blind voor een duidelijke les die de geschiedenis leert, namelijk dat de meerderheid het meestal bij het verkeerde eind heeft. Belangrijker nog, het betekent een ontkenning van de woorden van Jezus zelf, die hierover geen twijfel
laten: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk van de
hemel binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is.
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw
naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam
vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u werkers van de wetteloosheid” (Mat 7:21-23). En let
op: dit zijn geen verstokte zondaars, maar mensen die menen dat Jezus wel
genoegen zal nemen met hun dienst voor Hem.
Zijn sekten eng of gevaarlijk?
Of een ‘sekte’ eng of gevaarlijk is moet blijken uit wat de mensen die daarbij
horen zeggen en doen. Wat het christelijk geloof betreft kan dat alleen worden getoetst aan de Bijbel. Oorspronkelijk werd er niets mee bedoeld waar
een waarde oordeel aan verbonden was of werd. Het in de Bijbel gebruikte
Griekse woord hairesis geeft een keuze, voorkeur aan. De keuze kan zichtbaar
worden in het aansluiten bij een bepaalde groep, het met elkaar samenspannen, etc. Het heeft niet op voorhand een negatieve bijklank, zoals het geval is
in de omzetting van dit Griekse woord naar bijvoorbeeld het Engelse heresy,
waarmee vooral ketterij wordt bedoeld. In het Nieuwe Testament wordt het
woord hairesis niet consequent vertaald. Er wordt gesproken over de partij
van de Farizeeën, maar de sekte van de christenen, en ketterijen die binnensluipen (terwijl het gaat om partijschappen — zie Galaten 5:20, waar dit als
een zonde wordt beschouwd, en 1 Kor 1:10 e.v.). Voor de Joden waren christenen in dezelfde zin een partij als die van de Farizeeën of Essenen. Christenen
waren volgelingen van Jezus, zoals Paulus eens van de farizese geleerde
Gamaliël. Christenen hadden de kant van Jezus gekozen. De Romeinen vertaalden hairesis met secta, dat weg, pad, richting betekent. Dit woord komt van
het werkwoord sequi, dat (na)volgen, zich aansluiten bij, zich houden aan betekent. Voor het Romeins gezag waren Farizeeën, Essenen en Christenen dus
‘sekten’, in dezelfde betekenis als die voor de Grieken of Joden. Stadhouder
Felix zal dus goed begrepen hebben wat Paulus bedoelde, toen hij tegen hem
zei (misschien wel in het Latijn): “Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg
(Gr. hodos), die zij een secte (Gr. hairesis) noemen ...” (Hand 24:14). ‘De
weg’ is de normale aanduiding voor wat de christenen aanhingen (Hand 9:2,
19:9,23, 22:4, 24:22).
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5. Aan u is de keuze (2)
Staan voor de Waarheid
Al in de eerste eeuw na Christus werd een heftige geloofsstrijd gevoerd tussen
ware en valse leer. Het hoeft u niet te verbazen dat, zodra de invloed van de
apostelen na hun dood was verdwenen, de leer hoe langer hoe meer aan zuiverheid inboette. Om te komen tot de waarheid die redding brengt, is het altijd noodzakelijk geweest tot de bron terug te gaan; en door de eeuwen heen
heeft een kleine rest getrouwen ernstig geprobeerd om met niets minder tevreden te zijn. Paulus had de discipelen in Efeze gewaarschuwd voor het dreigende gevaar: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden
zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter
zich aan te trekken” (Hand 20:29,30). Petrus had dezelfde ontwikkeling voorzegd: “Onder u zullen valse leraars komen, die verderfelijke ketterijen zullen
doen binnensluipen ... velen zullen hun losbandigheden navolgen” (2 Pet 2:12). En vóór de terugkomst van de Here zal deze afvalligheid zich wijd en zijd
verspreid hebben: “Eerst moet de afval komen en de mens van de wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is — diens komst is
naar de werking van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke
wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren
gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij
hadden kunnen behouden worden” (2 Tes 2:3-10). Dit is een zeer ernstige
waarschuwing, die moet leiden tot wat van discipelen van Jezus wordt verwacht: “Toets alles en behoud het goede” (1 Tes 5:21). Als u dit heeft gedaan,
hoort u daar thuis waar Gods waarheid wordt aangenomen als het fundament
voor de gemeenschap; waar de oorspronkelijke christelijke leer zuiver is gebleven; waar alle leden gemeenschappelijke gedragsregels hebben, zonder
discussie over het te volgen patroon en de fundamentele leer.
Gezien de menselijke natuur zullen de leden van zo’n gemeente niet altijd de
allerhoogste maatstaven naleven. In zulke gevallen heeft de gemeente dan
een verantwoordelijkheid, door degenen die afdwalen van de waarheid rekenschap te vragen: “Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efez 5:11). En voor wie niet wil terugkeren van een dwaalweg geldt: “Wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld
gedraagt, in strijd met de overlevering, die u van ons ontvangen hebt” (2 Tes
3:6). Maar op grond van berouw en bekering kan hij of zij weer in de gemeente worden opgenomen — als er tenminste geen sprake is van wat “zonde tegen
de heilige Geest” wordt genoemd, waarmee het in woord en daad ontkennen
van Gods aanwezigheid en werkzaamheid wordt bedoeld.
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De christen als discipel
Maar wanneer het gaat om een verschil van mening aangaande de grondslagen
van het geloof, ligt de zaak geheel anders. Zonder eenheid kan geen enkele
onderneming slagen; en zo kan bij onderlinge strijd de geest geen vruchten
voortbrengen. Natuurlijk lag het probleem aan het eind van de eerste eeuw
anders dan nu. Toen bleef het grootste deel van de gemeente, waar ze zich
ook bevond, nog trouw aan de leer zoals zij die had ontvangen, zodat haar
taak duidelijk omlijnd was. “Een mens, die scheuring maakt, moet u, na hem
een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen” (Tit 3:10), is de raad
die Paulus gaf aan Titus, die de taak had de christengemeente op Kreta te organiseren. Tegenwoordig is het probleem juist het tegenovergestelde: de gemeente is verscheurd door verschillen in opvatting over de leer en de wijze
waarop gelovigen leven. De vraag is dan ook: ‘waar is de waarheid van de
Schriften de maatstaf’. Daarom is het nu de plicht van de enkeling, om zich
juist af te scheiden van een gemeente die zich van de waarheid heeft afgekeerd, ook al zou dat scheuring van die gemeente betekenen. Als die scheuring
maar tot doel heeft dat ten minste sommigen terugkeren tot de waarheid. Het
resultaat blijft hetzelfde: “Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer
van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader
als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem
niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft
deel aan zijn boze werken [het slechte dat hij doet]” (2 Joh 9-11).
De grondslagen van christelijke gemeenschap
Met andere woorden, wat de Bijbel leert over gemeenschap met Christus en
met degenen die Hem toebehoren, zijn duidelijke principes die discipelen in
acht moeten nemen. De juiste manier om ze in bepaalde gevallen in praktijk
te brengen is vaak minder duidelijk, gezien de zwakheid van de afzonderlijke
leden van het Lichaam (de gemeente van Christus) en de noodzaak om nederigheid en vergevensgezindheid te tonen. De roeping tot discipelschap is altijd
een oproep geweest om zich af te scheiden. Dat gold voor de Joden wat betreft hun stelsel van wetten en overleveringen, waardoor zij meenden rechtvaardig te zijn; dat gold voor de Grieken en Romeinen wat hun stelsel van goden en keizerverering betreft; en dat geldt voor ‘christenen’ wat betreft hun
verwaterde en zelfgenoegzame en vaak anderen veroordelende godsdienst.
Wie hieraan gehoor geeft wordt lid van de gemeente, de broeder- en zusterschap van wie “uitgeroepen” werden. Dit was het doel van de prediking van de
apostelen, zoals Jakobus zegt: “hoe God van meet aan erop bedacht geweest is
een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen” (Hand 15:14). Paulus
kon God ervoor danken dat mensen het evangelie hoorden en zich in gehoorzaamheid lieten dopen: “Maar God zij dank: u was slaven van de zonde, maar u
bent van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u is
overgeleverd” (Rom 6:17).
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5. Aan u is de keuze (2)
Deze daad van gehoorzaamheid is in de eerste plaats een persoonlijke daad, die
u aan God Zelf verschuldigd bent. In de tweede plaats verbindt deze daad u aan
allen die, over de gehele wereld verspreid en door alle tijden heen, op dezelfde wijze hun geloof in de Here Jezus tot uitdrukking brengen en hebben gebracht. Tussen hen allen bestaat een gemeenschapsband die totaal niet afhangt
van nationaliteit of andere banden tussen mensen. De grondslag en de voorwaarde hiervoor zijn nu nog hetzelfde als in de eerste eeuw: “zij dan, die zijn
woord aanvaardden, lieten zich dopen ... En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden” (Hand 2:41,42). Het is dus eigenlijk heel eenvoudig: Om in die gemeenschap te blijven, blijft u trouw aan de leer van de apostelen en wandelt u “in
het licht”. Dit houdt in dat u al uw gedachten, woorden en daden onderwerpt
aan het onderzoek van Christus. “Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in
het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van Jezus, zijn
Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh 1:7). Dit is zonder twijfel het hoogtepunt van wat de Bijbel zegt over de gemeenschap van discipelen: dat het licht
de onontbeerlijke voorwaarde ervan is — het licht van het goddelijke bevel dat
geheel uw gedrag onderzoekt en u steeds weer terugvoert tot de weg naar het
eeuwig leven. Niemand mag proberen deze voorwaarde ruimer te maken: “er is
één lichaam en één Geest, gelijk u ook geroepen bent in de ene hoop van uw
roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is
boven allen en door allen en in allen” (Efez 4:4-6).
Als u gehoor geeft aan de uitnodiging van Christus, en deze gemeenschap met
Hem leert kennen, zult u voortdurend waakzaam moeten zijn, opdat de overlevering van de apostelen niet wordt verwaarloosd of overwoekerd door toevoegingen van mensen, of een lege vorm wordt welks “kracht” wij
“verloochenen” (2 Tim 3:5). Niet alleen moeten verdichtsels — dat zijn menselijke bedenksels, fantasieën — worden vermeden, maar de goddelijke waarheid
moet met toewijding als een schat bewaard worden, met de overtuiging dat
een juist inzicht op zichzelf niet voldoende is. U probeert niet alleen “rechte
voren” te trekken “bij het brengen van het woord van de waarheid” (2 Tim
2:15), maar ook te bidden voor de genade “de rechte weg” te bewandelen
“naar de waarheid van het evangelie” (Gal 2:14).
Moge het zó zijn dat, indien u — evenals Petrus in de vroege uren van de eerste
Goede Vrijdag — vóór Christus’ wederkomst wordt gevraagd: “u behoort toch
ook niet tot zijn discipelen?”, u uw twijfels overwonnen mag hebben en — u
verheugend in uw verbondenheid met Hem en al zijn andere discipelen — in
staat mag zijn nederig, u van uw zwakheden bewust, maar met overweldigende
vreugde en dankbaarheid, te antwoorden: ‘Door Gods genade: ja, ik ben een
discipel van Christus!’
H.A.T./J.K.D.
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Leven uit geloof
3. De uitwerking van het geloof
Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus
Het beeld van een huwelijk
Geloof, zegt Paulus, kan alleen maar steunen op het Woord van God. Zonder
Bijbel is er geen geloof mogelijk. Wij zouden als blinden rondtasten in het
duister, niet weten wat wij moesten geloven. Om ons geloof te kunnen onderhouden moeten wij dus terug naar dat Woord. Daarin vinden we talloze opwekkingen tot geloof, maar ook talloze beelden en lessen, die ons kunnen helpen dat geloof te ontwikkelen en te versterken.
Zo zien we in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Hosea 2, de verhouding
tussen Israël en hun God, die wordt vergeleken met die tussen een man en zijn
vrouw. En in bijna ieder gebruik van dit beeld is het einde van het verhaal
treurig: de vrouw wordt ontrouw, pleegt overspel, en wordt tenslotte als hoer
verstoten. Waarom komt dit beeld zo vaak voor? Één reden is kennelijk dat
een huwelijk toen geen verbinding van twee gelijken was. De man moest in de
behoeften van zijn vrouw voorzien en haar beschermen; hij had gezag over
haar, terwijl zij hem onderdanig diende te zijn. Zo was uiteraard ook de verhouding tussen God en Israël: Hij gaf Zijn volk Zijn wetten, die het moest houden. Maar even belangrijk is een tweede reden: het huwelijk is de meest intieme verhouding die wij mensen kennen. Het verlangt meer van de twee partijen dan bescherming aan de ene kant en gehoorzaamheid aan de andere. Wat
vooral verlangd werd — en wordt — is trouw aan het huwelijksverbond dat eenmaal is aangegaan. Kennelijk is een huwelijk naar Gods wil een verbond voor
het gehele leven: “Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens
niet” (Mat 19:6). “Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël” (Mal 2:16). Een man behoort maar één vrouw te hebben, al was dit niet
altijd het geval in het Oude Testament, terwijl de vrouw zich aan één man,
haar echtgenoot, moet houden — je kunt immers niet ‘één vlees’ zijn met
meer dan één andere. Het was en is een exclusieve verhouding: een man moet
‘zijn vrouw aanhangen’, zei God in Genesis 2, en de vrouw haar man evenzo.
Hoewel dit allemaal belangrijk is voor ons begrip van het huwelijk en de huwelijkspraktijk, toont de beeldspraak van het Oude Testament dat het om meer
gaat. Even exclusief diende ook de verhouding tussen God en Israël in het Oude Testament te zijn, evenals die tussen Christus en zijn gemeente onder het
Nieuwe Verbond. Want Gods voorschriften aangaande het huwelijk in Genesis
worden uitdrukkelijk op deze verhouding tussen Christus en de gelovigen toegepast: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw
aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot,
maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente” (Efez 5:31,32). Dit
beeld van het huwelijk moeten we niet beschouwen als een mooie poëtische
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gedachte. Ook hier zien wij dat de houding van gelovigen de natuur van God
hoort te weerspiegelen: dezelfde principes gelden tussen mensen als tussen
God en de mensen. Zowel alle gelovigen samen, als gemeente, als ieder afzonderlijk lid van de gemeente, moet alleen voor de Here zijn en Hem trouw zijn.
‘Ondertrouwd’ met Christus
In één opzicht verschilden de voorschriften in het Oude Testament van onze
hedendaagse gewoonten: voordat een huwelijk door de viering van de bruiloft
definitief voltrokken werd, waren bruid en bruidegom met elkaar
‘ondertrouwd’. Dit was de staat van Jozef en Maria, toen bleek dat Maria
zwanger was (Mat 1:18). Ondertrouwd zijn is bij ons het officiële voornemen
te trouwen, maar was toen een even vaste, plechtige verbintenis als het huwelijk zelf. Het breken van de eenmaal gegeven belofte van trouw werd even
zwaar veroordeeld als echtbreuk zelf. Al was het paar nog niet ‘één vlees’,
toch waren zij elkaar toegezegd, en door hun gelofte met elkaar verbonden.
Dit is in feite het beeld in Hosea 2, hoewel dat in de Nederlandse vertaling
niet geheel duidelijk is. “Ik zal u Mij tot bruid werven [= ondertrouwen] voor
eeuwig; Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht ... Ik zal u
Mij tot bruid werven door trouw; en u zult de Here kennen” (Hos 2:18,19). De
Here zal het vroeger beschaamde en verlaten Israël als Zijn toekomstige bruid
nemen. Maar de verbintenis tussen hen is even vast en bestendig als het huwelijk zelf, al is het huwelijk nog niet voltrokken: “... u zult Mij noemen: mijn
man ... Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig” (vzn 15,18).
In de passages over het ‘huwelijk’ tussen Christus en de gelovigen zien we dat
hun verhouding tot elkaar eerder met dit stadium van het ondertrouwd zijn
overeenkomt. Paulus schrijft in de brief aan Efeziërs over een bruid die gereed
wordt gemaakt voor haar huwelijksdag: “... haar reinigende door het waterbad
met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder
vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet” (Efez
5:26,27). Hij gebruikt hetzelfde beeld ook op een andere plaats: “... ik heb u
verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen” (2
Kor 11:2). Gelovigen bevinden zich dus als individu en als gemeente in dit stadium: ondertrouwd met Christus, en voor Hem bestemd, om eeuwig één te
zijn met Hem. Zij wachten echter nog altijd op de voltrekking van het huwelijk en de viering van de bruiloft: “... de bruiloft van het Lam is gekomen en
zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en
smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige
daden van de heiligen” (Op 19:7,8). Pas bij zijn wederkomst, en de vestiging
van zijn Koninkrijk op aarde, zal Christus zijn bruid eindelijk tot Zich nemen.
Op het ogenblik leeft zij nog als zijn ondertrouwde bruid.
Heiligheid
Dit beeld leert ons tevens de betekenis van de tegenwoordige tijd erkennen:
een van voorbereiding: de bruid moet zich ‘gereedmaken’, of, in Paulus’ woorden aan de Efeziërs, moet zich ‘heiligen’. Maar wat betekent ‘heilig’? In het
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Oude Testament betekent het hiervoor gebruikte woord qodesh ‘anders’,
‘afgezonderd’ of ‘apart gezet’; dus apart gezet voor God. Zo waren de tabernakel en de tempel ‘heilige’ plaatsen, de sabbat een ‘heilige’ dag, de Levieten
een ‘heilige’ stam, en geheel Israël een ‘heilig’ volk; er waren ‘heilige’ en gewone voorwerpen. Zij waren allemaal afgezonderd van het gewone, doordat zij
speciaal voor God en Zijn aanbidding apart gezet waren.
Deze vorm van heiligheid was echter maar een formeel onderscheid, hoewel
door God geboden. Het formele onderscheid moest echter een wettelijk bepaalde symboliek zijn voor een andere vorm van heiligheid. Want God Zelf was
heilig — d.w.z. anders dan de mensen — door Zijn unieke eigenschappen: “...
de heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid” (Jes 5:16). ‘Heilig’ was dus
meer dan een formele categorie: ‘heilig’ betekende: apart gezet door een
overeenkomst met het karakter van God. Drie hoofdstukken van Leviticus zijn
gewijd aan ‘heiligingswetten’; en deze wetten hebben met alle aspecten van
het leven te maken: de offerrituelen, maar ook de behandeling van de armen,
de ouden en de vreemdelingen, de rechtspraak, de landbouw, het huwelijksleven, kleding en voeding. En herhaaldelijk zegt de Here over deze inzettingen:
“Heilig zult u zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig ... Ik ben de Here, uw
God ... heilig ben Ik, de Here, die u heilig” (Lev 19:2,5; 21:8).
Deze wetten waren dus een formele aanduiding van het feit dat elk aspect van
het leven in overeenstemming gebracht moest worden met Gods Wezen. Als
Israël Gods ‘bruid’ was, moest het volk Hem trouw zijn — niet in woord of in
plechtige rituelen, maar in hun dagelijkse werkelijkheid. De Israëlieten mochten zich niet laten verleiden door andere schijnbaar aantrekkelijke ‘minnaars’
— de militaire bescherming door machtige buurvolken, of de onzedelijke rituelen, die vaak gepaard gingen met heidense godsdiensten.
Formele en ware heiligheid
Het grote gevaar bij iedere poging ‘heilig’ te zijn, ligt in de neiging in een zuiver formele ‘heiligheid’ terug te vallen, zodat de scheiding tussen ‘heilig’ en
‘gewoon’ een willekeurig onderscheid is, zonder morele inhoud. Dit was het
geval in Jezus’ dagen: de Farizeeën letten nauwgezet op alle vormen van rituele reinheid, zoals het wassen van handen. Dit was het onderwerp van een bijzonder gesprek tussen Jezus en de Farizeeën. Jezus’ redenering bereikt zijn
hoogtepunt in de woorden: “Begrijpt u niet, dat al wat van buiten in de mens
komt, hem niet onrein kan maken ... Wat uit de mens naar buiten komt, dat
maakt de mens onrein” (Mar 7:18,20). En Marcus voegt er de woorden aan toe:
“En zo verklaarde Hij alle spijzen rein” (vs. 19). Met zijn eenvoudige woorden
had Jezus inderdaad iedere vorm van uiterlijke, symbolische ‘reinheid’ of
‘heiligheid’ afgeschaft. Waar het voor de volgelingen van Jezus om gaat, is de
werkelijke heiligheid van een hart dat Jezus aanhangt, gelijk de vrouw haar
man. Want als het hart gehecht is aan de Here, zullen de werken ook goed zijn:
“U blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van
buiten rein worden” (Mat 23:26).
16

Heiliging
Voor wie Christus’ volgelingen willen zijn, en hopen eens, bij zijn wederkomst,
deel te hebben aan die ‘bruiloft van het Lam’, is de beeldspraak van de Bijbel
nog altijd zeer krachtig. Als wij in Christus gedoopt zijn, zijn wij als het ware
met Hem ‘ondertrouwd’. Wij hebben Hem dan een belofte gedaan, met een
gelofte bezegeld, dat wij Hem toebehoren, dat wij alleen voor Hem zijn. En
daarmee wordt niet alleen bedoeld dat wij regelmatig de diensten van de gemeente zullen bijwonen, al is dit een belangrijk aspect van onze verhouding
met Hem — want welke verloofde/ondertrouwde zou een uitnodiging van haar
of zijn geliefde afslaan, of een door hem bereide maaltijd minachten? Maar
onze trouw tegenover Hem moet ook blijken in onze gehele levenswijze. Ons
leven nu moeten wij beschouwen als een proces van ‘heiliging’ — wij leren van
God wat ‘heiligheid’ betekent, en streven die ook in de praktijk na, opdat wij
op de dag van het huwelijk zelf voorbereid zijn, geschikt voor zo’n Bruidegom.
Om te zien hoe het Nieuwe Testament met het idee van ‘heiligheid’ omgaat,
gaan wij naar de eerste brief van Petrus. Al in hoofdstuk 1 herinnert Petrus
zijn lezers aan het grote principe van Leviticus: “... gelijk Hij, die u geroepen
heeft, heilig is, wordt zo ook uzelf heilig in al uw wandel: er staat immers geschreven; Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Pet 1:15,16). In het volgende
hoofdstuk herinnert hij aan de toenmalige roeping van Israël: “U echter bent
een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een
volk God ten eigendom ...” (1 Pet 2:9). De rest van deze brief is grotendeels
een vermaning aangaande de betekenis hiervan in de praktijk. Negatief uitgedrukt gaat het erom dat deze ‘heilige natie’ anders moet zijn — anders dan de
heidense wereld waarin Petrus en zijn lezers leefden, anders ook dan de materialistisch gezinde wereld van vandaag, die van zelfbeheersing steeds minder
wil horen. Het is een wereld waarin alles mag, en waar veel mensen geen ander doel hebben dan het bevredigen van elke wens en elke begeerte: “Voeg u,
als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd van uw onwetendheid” (1 Pet 1:14). “Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen,
dat u zich onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw
ziel; en dat u een goede wandel leidt onder de heidenen ...” (1 Pet 2:11,12).
Later komt Petrus op dit idee terug, en wel in woorden die in onze tijd een
hoge mate van actualiteit hebben: “Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met
het volbrengen van de wil van de heidenen, toen u wandelde in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.
Daarom bevreemdt het hen, dat u zich niet met hen stort in diezelfde poel van
liederlijkheid ...” (1 Pet 4:3,4). Niet meedoen dus met de zedeloosheid van de
omringende wereld, want, zoals Jakobus zegt: “Overspeligen, weet u niet, dat
de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?” (Jak 4:4).
Heiligheid heeft niets te maken met het streven naar macht en invloed, of
naar een actieve rol in de politiek: “Onderwerp u aan alle menselijke instellingen, om de wil van de Here ... Eer allen, heb de broederschap lief, vrees God,
eer de keizer.” (1 Pet 2:13,17)
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Het gaat erom het voorbeeld van Christus in elk deel van ons leven te laten
doordringen: In het huwelijksleven: “... u vrouwen, wees uw mannen onderdanig ... Evenzo, u mannen, leef verstandig met uw vrouwen ...” (1 Pet 3:1,7).
In onze houding als werknemers: “... wees in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerden” (1 Pet
2:18). In de dagelijkse omgang met onze medegelovigen: “Dien elkaar, een
ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters
over de velerlei genade van God” (1 Pet 4:10). En in dit verband noemt Petrus
de eigenschap die de drijvende kracht achter dit proces van heiliging is, omdat
het ook Gods karakter laat zien: “Heb bovenal bestendige liefde ten opzichte
van elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden” (1 Pet 4:8).
God of Mammon
Meer nog dan in de dagen van het Nieuwe Testament leven wij in een wereld
die ons kan afleiden van onze gelofte. Zij biedt ons zo veel — de mogelijkheden om ons volledig uit te leven, en elke wens of begeerte te bevredigen zijn
haast onbeperkt. In dat licht kan het leven voor de Bruidegom Christus soms
nogal beperkt, en wat eentonig lijken. Maar niet alleen de alles belovende mogelijkheden van de moderne wereld kunnen ons afleiden; ook de onbestendigheid van de wereld, en onze bezorgdheid over werkloosheid, financiële moeilijkheden, ons gezin, of onze gezondheid kunnen ons van de Here aftrekken.
Jezus waarschuwt ons hiervoor: “Wees niet bezorgd over uw leven, wat u zult
eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee u het zult kleden” (Mat 6:25).
Eén ding heeft absolute voorrang: “Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid” (Mat 6:33). Eigenlijk is het niet eens een kwestie van prioriteiten —
eerder een keus: “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; u kunt niet God dienen èn Mammon” (Mat 6:24). Mammon of Christus
— daar gaat het om. Die ‘mammon’ heeft niet alleen met geld te maken. In
Lukas 16 zegt Jezus in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester hetzelfde: “U kunt niet God dienen èn Mammon”. Maar het lijkt mij dat Jezus het
hier niet alleen over geld heeft, al hebben de Farizeeën het zo begrepen.
Mammon is hier eerder alles wat wij in deze wereld, in deze tijd dat wij met
Christus ondertrouwd zijn, mogen doen, genieten, gebruiken. Wat het ook zij,
en onze omstandigheden zijn zo verschillend, het mag ons nooit de baas worden, nooit een rivaal van Christus — nooit een ‘medeminnaar’, als ik het zo
mag zeggen, die ons hart van onze Bruidegom aftrekt. Deze ondertrouwtijd is
ook een tijd van beproeving: wil de bruid zich werkelijk aan haar Man hechten
tijdens zijn afwezigheid? Daarom, zegt Jezus, maak gebruik van wat er allemaal in de wereld is — je kunt trouwens niet anders — maar geef het niet uw
hart: “En ik zeg u: Maak u vrienden met behulp van de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer deze u ontvalt [en hij zal u ontvallen], men u opneemt
in de eeuwige tenten” (Luc 16:9). Want eens zal het zo ver zijn: “Laten wij
blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het
Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” (Op 19:7)
G.J.
18

Bomen in de Bijbel
10.

styrax

De styrax is een prachtige, maar voor de meesten van u onbekende boom.
Toch komt hij op twee plaatsen in de Bijbel voor: in Hosea 4:13 en Genesis
30:37. De vertalers hebben er helaas een onjuiste naam aan gegeven: wilg
of populier. Waarschijnlijk omdat de bladeren op die van de populier lijken;
ze hebben namelijk ook een zilverkleurige onderkant en een witte dikke
vloeistof die uit het hout vloeit, maar verder is er totaal geen overeenkomst. Ze zijn niet eens familie van elkaar. In het Hebreeuws zijn de onderscheidende namen te zien: wilg of populier arab, styrax libneh.
De eigenschappen van de styrax zijn uniek. Hij kan tien meter hoog worden,
met mooie slanke takken vol bladeren, die heerlijk schaduw geven. Als de andere bomen uitgebloeid zijn, staat hij prachtig in bloei met witte
klokvormige bloemen, die erg lekker ruiken. Daarna verschijnen kleine ronde vruchten — voor de
mens oneetbaar, voor vogels voedzaam en heerlijk. De pitten zijn hard, en werden gebruikt voor
sieraden:tegenwoordig voor rozenkransen, vooral
omdat ze een heerlijke geur hebben. Het hout ruikt erg lekker en is insectenwerend. In Egypte werd het daarom gebruikt voor knekelkisten
(begraafkisten), die tegenwoordig weer worden gemaakt. Voor de bouw is
het niet geschikt, wel voor huishoudelijke voorwerpen.
De schors en takken geven bij verbranden een licht bedwelmende wierook
af. De stam is heel belangrijk. Bij het insnijden van de bast komt er een
harsachtige vloeistof uit. Een heerlijk ruikende, kostbare stof, waar in Israël
speciale olie voor het reukwerk, olie om te zalven en wierook van gemaakt
werd. Die stof was ook erg geliefd voor de bereiding van parfum, o.a. in het
oude Griekenland, en onmisbaar bij het balsemen.
In Genesis 30:37 lezen we dat Jakob takken van de styrax moet schillen, en
in de drinkbak van de dieren leggen. De dunne takken hebben een bijzondere eigenschap: na schillen komt het witte zachte hout te voorschijn. Het
scheidt een stimulerende stof af, waardoor de dieren van Jakob bronstig
werden. De populier heeft een tegenovergestelde eigenschap: die scheidt
een slaapverwekkende stof af. In Hosea 4:13 lezen we hoe de eigenschappen
geur en schaduw samenkomen: “Ze brengen offers op de bergtoppen en
branden wierook op de heuvels en onder eik, styrax (de vertalers geven hier
populier) en terebint, want in hun schaduw is het aangenaam”.
N.D.
Afbeelding: http://www.flickr.com/photos/jim-sf
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Ontmoeting

met:

Jozef zat lange tijd in de gevangenis. Ook hier stak hij zijn handen uit
zijn mouwen. Zijn goede gedrag viel de gevangenbewaarder op, en die
kreeg steeds meer vertrouwen in hem. Net als bij Potifar kreeg Jozef
ook hier grote verantwoordelijkheden: “Jozef kreeg de leiding over
alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden” (Gen
39:22). Op een dag werden twee dienaren van de Farao — zijn bakker
en zijn wijnschenker — gevangen gezet. Na enige tijd kregen beide een
bijzondere droom, waar ze geen raad mee wisten. Toen Jozef hen
vroeg wat er aan de hand was, en zij hem hun dromen hadden verteld,
kon hij die met Gods hulp uitleggen. De een zou genade ontvangen, de
ander gedood worden. Bij beide gebruikte Jozef het woord ‘verhogen’.
De schenker zou in eer worden hersteld, de bakker worden opgehangen. Ook Jezus gebruikte de dubbele betekenis van dit woord: “en als
Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken” (Joh 12:32).
Er is nog een overeenkomst: Jezus hing aan het kruis tussen twee misdadigers, de een werd gered, de ander stierf zonder hoop (Luc 23:43).
God stelde het geduld van Jozef nog langer op de proef. Hij was nog
niet klaar voor zijn grote taak. De schenker vergat Jozef. Nog twee
jaar zat hij gevangen. IJverig bleef hij doen wat hij kon. Toen kreeg de
Farao een bijzondere droom, die hem onrustig maakte. Hij wilde de
uitleg ervan weten, maar niemand kon (of wilde) hem die geven. De
schenker dacht opeens weer aan Jozef. Snel werd Jozef toonbaar gemaakt, om voor de Farao te verschijnen. Met Gods hulp kon Jozef niet
alleen de droom uitleggen, maar ook een goed advies geven. De Farao
was onder de indruk, en verhoogde hem van gevangene tot onderkoning over heel Egypte. “Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze
man, iemand die zo vervuld is van Gods geest? zei de Farao” (Gen 41:
38). Jozefs leven kreeg ineens een geheel nieuwe wending, zoals we in
Psalm 105 lezen: “Ze klonken zijn voeten in ketenen, sloten zijn hals in
ringen van ijzer, totdat zijn voorspelling uitkwam en het woord van de
HEER hem vrijsprak. De koning beval hem los te laten, de heerser der
volken liet hem vrij. Hij stelde hem aan als heer van zijn huis, als beheerder van heel zijn bezit” (vzn 18-21). Zoals we lezen in Gen 41:40:
“U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal
doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan”.
De droom van de Farao ging over de nabije toekomst. Zeven jaar zou
er overvloed zijn, daarna zeven jaar hongersnood. Jozef liet zeven jaar
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Jozef (2)
lang alle graan dat over was opslaan. Toen de voorzegde hongersnood
aanbrak, kon Jozef de voorraadschuren openen, en het graan beschikbaar stellen. Vanuit alle omringende landen kwam men naar Egypte,
om bij Jozef koren te kopen, “want de honger was sterk op de gehele
aarde” (Gen 41:56,57). Zo mocht Jozef de ‘gehele aarde’ voorzien van
brood, en velen van de hongerdood redden. Jezus’ taak gaat verder
dan dit leven: “Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig
leven. Ik ben het brood dat leven geeft” (Joh 6:47,48).
Ook in Kanaän was de hongersnood zwaar. Jozefs broers trokken naar
Egypte om graan te kopen. Toen Jozef hen zag, was hij niet verbitterd
maar blij. Hij herinnerde zich de dromen uit zijn jeugd, en begreep
dat God door hem zijn familie wilde redden van de hongerdood. Hij
wilde wel eerst weten of zij nog zo slecht waren, en stelde hen daarom op de proef. Hij merkte dat ze veranderd waren, en spijt hadden
van alles wat ze hem en hun vader aangedaan hadden. Het pleidooi
van Juda, om hun vader niet nog meer verdriet te bezorgen, ontroerde
hem. Hij wist wat hij wilde weten, en vertelde hen wie hij was. Hun
angst voor hem nam hij weg door zijn troostrijke woorden: “Maar
wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht
hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor
jullie uit gestuurd om jullie leven te redden” (Gen 45:5).
Jozef bleef zijn verdere leven in Egypte wonen. Nog één keer kwam
hij in het beloofde land, om zijn vader Jakob op diens verzoek daar te
begraven. Na de dood van zijn vader bleken zijn broers, tot groot verdriet van Jozef, ondanks al zijn vergevingsgezindheid en goede zorgen,
er niet zo zeker van te zijn dat hij niet alsnog wraak wilde nemen.
Maar Jozef stelde hen gerust: “Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods
plaats niet innemen?” (Gen 50:19). Jozef was ervan overtuigd dat God
hen terug zou brengen naar het beloofde land, omdat Hij dat al aan
hun overgrootvader Abraham beloofd had. Zoals we in Hebreeën 11:22
lezen: “Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over
de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente
dan mee te nemen”. Jozefs gebalsemde lichaam bleef daarom in Egypte als teken van hoop. Wij mogen vol vertrouwen uitzien naar de belofte van de wederkomst van Jezus Christus: “Ik kom spoedig” (Op
22:20).
N.D.
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De brieven van Paulus (3)
Invloeden van buitenaf en binnenuit (vervolg)
De invloed van niet echte broeders
in het geloof
Paulus
schreef
eens
over
“schijnbroeders, die als spionnen
waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid,
die we in Christus Jezus hebben,
gebruikten. Ze wilden slaven van
ons maken” (Gal 2:4). Tegenwoordig zouden we zulke onechte broeders infiltranten noemen, die van
binnenuit probeerden de gemeente
te verzwakken en af te breken. Het
waren tot geloof in Christus gekomen Joden uit de kring van de Farizeeën in Jeruzalem, die de volgelingen van Christus de Wet wilden
laten houden. Dit was niet zomaar
de indruk die Paulus daarvan had.
Ook Petrus schreef over wie beweerden op gezag van God en
Christus te spreken, maar in feite
‘valse’ profeten waren. Hij had het
weliswaar over toekomstige dingen,
maar zei er niet bij wanneer die
zouden komen (2 Pet 2:1). Kennelijk al snel, want Johannes schreef
in zijn brieven dat zulke valse leraars er al waren, nota bene in de
gemeente zelf (1 Joh 2:18,19). Hun
invloed, en het in de wind slaan
van waarschuwingen die de apostelen Christus’ volgelingen hadden
gegeven, leidde ertoe dat hun
woord ingang vond in de gemeenten; en dat heeft zich helaas tot op
de huidige dag kunnen handhaven.
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Zo werd bewaarheid wat Paulus
schreef: “er komt een tijd dat de
mensen de heilzame [gezonde] leer
niet meer verdragen, maar leraren
om zich heen verzamelen die aan
hun verlangens tegemoetkomen en
hun naar de mond praten. Ze zullen
niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels” (2 Tim
4:3,4). Dat is nogal een uitspraak,
die we dan ook heel serieus moeten
nemen. Er zijn dus al vanaf het begin verzinsels in omloop, en het is
aan iedere volgeling van Christus
alle leer — ook van gerespecteerde
broeders — te toetsen aan de gezonde leer van de Bijbel. En dat die
van Paulus gezond is, daarvan kunnen we zeker zijn. Daarvoor gaf
Paulus zijn persoonlijke garantie:
“Ik, Paulus, groet u in mijn eigen
handschrift. Dat is in elke brief het
waarmerk dat ik hem zelf geschreven heb” (2 Tes 3:17).
De invloed van het denken en de
levenswijze in de Grieks-Romeinse
wereld
De invloed van het denken en de
levenswijze in de heidenwereld was
een voortdurende bedreiging. Volgens het Griekse denken was bijvoorbeeld het geloof in de opstanding belachelijk. De wijsgeer Plato
had geleerd dat de dood een bevrijding was van de ziel uit de gevangenis van het lichaam; waarom dan
een hereniging van de ziel met het
lichaam? Ja, als dat laatste waar
zou zijn, is het inderdaad absurd.

Want de conclusie dat er geen opstanding kon zijn, kwam voort uit
een fout in het begin van de redenering: dat er een ziel zou zijn die
gescheiden van het lichaam voortleeft. In de Bijbel vinden we daarover niets. De apostelen leerden
juist dat er zonder opstanding uit de
doden geen leven is. En aangezien
het evangelie de boodschap van de
hoop op eeuwig leven is, moet er
een opstanding uit de doden zijn. In
de eerste brief aan de Korintiërs
moest Paulus dit nog eens heel duidelijk uitleggen (hoofdstuk 15).
Maar ook de gangbare levenswijze
was tegengesteld aan het reine leven, dat Christus van zijn volgelingen verwacht. De wereld was toen
vergeven van onzedelijkheid en afgoderij. Elke beroepsgroep had een
eigen god, die vereerd moest worden zodat het werk werd gezegend.
Als iemand zich daaraan onttrok,
kon dat de wraak van de god betekenen — wat anderen moeilijkheden
bezorgde. Daarom kon zo iemand
uit zijn vak gezet worden, en zonder inkomsten komen te zitten. De
angst voor de goden was zo groot,
dat ze — ondanks de grote hoeveelheid goden die ze voor elk deel van
hun leven hadden — in Athene zelfs
een altaar hadden voor een god die
ze konden zijn vergeten (Hand
17:22,23). In de gemeenten waren
dan ook leden die daar niet los van
kwamen, en meededen met offermaaltijden en tempelprostitutie.
Een dubbele vervloeking over wie
valse leer verkondigt
En zo was er nog veel meer, waar
vrijwel alle brieven op ingaan. De

zaken lagen voor Paulus heel principieel: “Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u
verkondigd heb, al was ik het zelf of
een engel uit de hemel — vervloekt
is hij! Ik heb het al eerder gezegd
en zeg het nu opnieuw: wanneer
iemand u iets verkondigt dat in
strijd is met wat u hebt ontvangen
— vervloekt is hij!” (Gal 1:8,9). Het
is voor onze redding dan ook belangrijk te weten wat de ware verkondiging inhoudt, om niet het risico te lopen vervloekt te worden.
De oorspronkelijke blijde boodschap
bleef bewaard
Maar, zal iemand zich afvragen,
waarom al dat geruzie? Het evangelie is toch de goede en blijde boodschap?! Als er zoveel moeilijkheden
zijn, maakt dat niet blij. Inderdaad
niet! Ze werden en worden echter
niet veroorzaakt door God, Christus,
of de apostelen, maar door mensen
die hun eigen opvattingen aan anderen wilden en willen opleggen. De
oorspronkelijke boodschap bleef
echter bestaan, en is ook te vinden.
Want juist omdat sommigen hun
opvattingen zo luid en duidelijk bekendmaakten, om anderen daarvoor
te winnen, werd het al snel noodzakelijk alles duidelijk op papier te
zetten, zodat de goede verstaanders en oprechten van wil zouden
weten waar ze aan toe waren. We
mogen dus dankbaar zijn voor de
evangeliën, de Handelingen, de
brieven en Openbaring, waarin Gods
werk in Zijn Zoon door Zijn betrouwbare dienaars zichtbaar zijn
gemaakt.

Alle citaten uit de NBV, tenzij anders aangegeven.

J.K.D.
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Psalm 132-134

zingen

Want de HERE heeft Sion verkoren
De Bedevaartsliederen hebben vooral met Sion, d.w.z. Jeruzalem, te maken.
In deze vijftien psalmen, 120 t/m 134, ligt de nadruk veelal op haar poorten,
muren en burchten, en vooral op de tempel. Dit zijn pelgrimsliederen, en
wij horen steeds de stemmen van hen die opgaan naar de tempel.
In Psalm 132 wordt veel gezegd over David, de koning die op Sion een woning wilde bouwen voor de HERE. Uiteindelijk was het zijn zoon Salomo die
de tempel bouwde, maar David deed er wel de voorbereidingen voor. De
psalm herinnert aan het verlangen van David een huis voor God te bouwen:
“HERE, gedenk aan David ... hoe hij de HERE heeft gezworen ... ik zal aan
mijn ogen geen slaap gunnen ... totdat ik voor de HERE een plaats gevonden
heb, een woning voor de Machtige Jakobs” (vzn 1-5).
De psalm herinnert niet alleen aan wat David de HERE beloofde, maar ook
aan Gods beloften aan hem: “De HERE heeft David een dure eed gezworen,
waarop Hij niet terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon
zetten. Als uw zonen mijn verbond houden ... dan zullen ook hun zonen voor
immer op uw troon zitten” (v.11,12; vgl. 2 Sam 7:12-16; 1 Kron 17:11-14).
Men gaat er veelal vanuit dat Psalm 132, samen met andere anonieme Bedevaartsliederen, van de hand van Hizkia was; maar het feit dat Salomo, bij de
inwijding van de tempel (meer dan 250 jaar eerder), bijna letterlijk uit
Psalm 132 citeert, doet vermoeden dat deze psalm toen al bestond: “Sta op,
HERE, naar Uw rustplaats, Gij en de ark uwer sterkte. Mogen uw priesters
zich bekleden met gerechtigheid, en uw gunstgenoten juichen! Wend het
aangezicht van uw gezalfde niet af ter wille van David, uw knecht” (v.8-10;
vgl. 2 Kron 6:41,42).
Zou deze psalm dan van David zèlf kunnen zijn? Hij wordt enkele keren genoemd in de psalm; alleen de naam van David staat niet in het opschrift.
Gezien de nadruk op David, stellen we voor dat de auteur van Psalm 132 in
ieder geval een tijdgenoot van David was. Zou hij bijvoorbeeld Etan, de
Ezrahiet, kunnen zijn, een van de Levietische zangers die waren aangesteld
door David? Deze man heeft namelijk Psalm 89 geschreven, die — evenals
Psalm 132 — veel te zeggen heeft over Gods beloften aan David (vgl. Psalm
89:4,5,21,36,37 met Psalm 132:11,12,17).
Wie Psalm 132 ook geschreven heeft, koning Hizkia zal deze psalm onder de
Bedevaartsliederen opgenomen hebben vanwege de beloften die daarin

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
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voorkomen. Tot na zijn ziekte en herstel had Hizkia geen zoon — geen opvolger in de lijn van David. Deze psalm zal hem zeker aangemoedigd hebben,
en nieuwe hoop gegeven. Het verzoek van vers 10 was ook het gebed van
Hizkia: “Wend het aangezicht van uw gezalfde niet af ter wille van David,
uw knecht”. Hizkia kreeg een zoon, en de lijn van David hield niet op. Zoals
we aan de hand van het geslachtsregister in Matteüs 1 kunnen opmaken, is
Jezus geboren uit Maria, een afstammeling van David. Jezus is uiteindelijk
dé gezalfde zoon waarvan Psalm 132:11 spreekt.
Psalm 132 eindigt met een sterke bevestiging van Gods doel met de stad Jeruzalem: “De HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen ... haar armen
zal Ik met brood verzadigen, haar priesters zal Ik met heil bekleden ... Daar
zal Ik voor David een hoorn doen uitspruiten, Ik zal voor mijn gezalfde
[Messias = ‘de gezalfde’] een lamp bereiden ... op hem zal zijn kroon blinken” (vzn 13-18). Hier hebben wij een beschrijving van Gods Koninkrijk,
wanneer — na de terugkomst van Christus — de Zoon van David eindelijk op
zijn troon in Jeruzalem zal zitten.
Zoals in de aanhef staat, is Psalm 133 van David. Het is een van de kortste,
en mooiste, van de Bedevaartsliederen. Deze psalm doet denken aan een
vredige tijdsperiode: “Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook
tezamen wonen” (vs. 1). Zo was het niet altijd tijdens de regering van David; ook niet tijdens de regering van Hizkia. Maar Hizkia zal deze psalm gekozen hebben als voorbeeld van het ideaal waarnaar hij, als koning, streefde. De schrijver vergelijkt deze broederlijke eenheid eerst met de zalfolie,
waarmee Aäron (als Hogepriester) gezalfd werd (vs. 2); en vervolgens, met
de “dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion” (vs. 3). Dit
is dichterlijke taal, maar wij krijgen uit beide gelijkenissen het beeld van
een alomvattende zegen: “Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in
eeuwigheid” (vs. 3).
In de laatste van de Bedevaartsliederen, Psalm 134, brengen de pelgrims —
die eindelijk zijn aangekomen in het huis van de HERE — hun lof aan God:
“Komt, prijst de HERE, alle gij knechten des HEREN, die des nachts in het
huis des HEREN staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HERE” (vzn 1,2). En wanneer de pelgrims God hun lof brengen, stort Hij zeker
Zijn zegen op hen uit: “De HERE zegene u uit Sion, Hij, die hemel en aarde
gemaakt heeft” (vs. 3).
Wat zijn de Bedevaartsliederen toch mooi! En waarom zouden wij óns niet
onder degenen tellen, die — althans in geestelijke zin — de pelgrimstocht
naar Sion maken? “Laten wìj naar het huis van de HERE gaan” (122:1). Dan
zal ook tot óns gezegd worden: “De HERE zegene ù uit Sion” (134:3).
J.M.

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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15.
De Bijbel omschrijft God als de Ontwerper en Bouwer van alles. Zoals een
architect een leeg terrein voor zich ziet en in detail een gebouw ontwerpt
dat daar past en voldoet aan de doelen waarvoor het is ontworpen, zo heeft
God ook de wereld en het leven daarop voorzien en geschapen. Als het ontwerp van een architect af is, wordt het gebouwd en gebruikt. En zoals een
architect ook niet tijdens de bouw zijn ontwerp steeds aanpast
(aangenomen dat hij geen fouten heeft gemaakt of wispelturig is), zo is God
ook niet bezig om brandjes in Zijn schepping te blussen, of steeds weer opnieuw te beginnen, wat sommige mensen wel schijnen te denken.
De mogelijkheid dat de mens ongehoorzaam kon zijn, is in het plan meegenomen. Immers de zonde zou de dood brengen, en daarom heeft God voorzien in een oplossing daarvoor, door middel van een Mens die de zonde in
het vlees zou overwinnen en opstaan uit de dood. De positie van die ene
Mens, door wie God Zich openbaart, en die een gevallen mensheid weer met
God kan verzoenen, vormt de manier om mensen te leren weerstand te bieden aan hun eigen ‘ik’, zich door hun Herder te laten leiden, en ernaar te
streven het beeld van hun Schepper te weerspiegelen. Het plan van de
Schepper wordt in het Nieuwe Testament meerdere keren weergegeven met
het Griekse woord voor “voorkennis", waar ons woord prognose van afgeleid
is. De NBV gebruikt consequent de vertaling “uitgekozen” voor het werkwoord, en “voorkennis” voor het zelfstandig naamwoord, voor het plan dat
God gemaakt heeft. Zo wordt van Jezus gezegd: “Al voor de grondvesting
van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de
tijd, verschenen omwille van u” (1 Pet 1:20). Andere vertalingen geven het
werkwoord weer als: “van tevoren gekend” (HSV en NBG’51) of “voorgekend
is” (SV). Het gaat er om dat God dit van tevoren zo ontworpen heeft, en
deze keuzes gemaakt heeft. We zien het woord ook in verband met het
joodse volk: “God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft,
niet verstoten” (Rom 11:2). Het wordt ook gebruikt voor de gelovigen in het
algemeen: “Wie Hij 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” (Rom 8:29). Het
begrip “eerstgeborene” hebben we al in een eerder artikel in deze serie
bekeken. In Gods plan is niet alleen Jezus voorzien, maar ook een grote
groep broeders en zusters die op Christus moeten gaan lijken.
Dit plan van God en Zijn “voorkennis” is niet enkel iets van het Nieuwe Testament. Ook de profeten pasten zo in Gods plan. Tegen Jeremia zei God
“Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat
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je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor
alle volken gemaakt” (Jer 1:5). Het is echter essentieel om te begrijpen dat
op wonderlijke wijze deze voorkennis van God niets afdoet aan de vrije wil
van mensen om te handelen naar eigen goeddunken. God weet echter wel
wat de uitkomst zal zijn: “Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het
begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren
moest” (Jes 46:9,10). En daarom stond de verwerping van Jezus lang van
tevoren vast, ook in profetieën die in detail vertelden wat er gebeuren zou.
Op de Pinksterdag hield Petrus zijn gehoor voor: “Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen
laten kruisigen en doden” (Hand 2:23). Hoewel het in Gods plan opgesloten
zat, pleit dit zijn aanklagers niet vrij. Met dit plan in het achterhoofd is ook
de uitdrukking in Openbaring “het Lam dat geslacht is, van de grondlegging
van de wereld af” (Op 13:8 HSV) te begrijpen.
Vooral in het boek Jesaja vinden we een oproep aan het volk om op God te
vertrouwen. Zijn allesomvattend plan, waarin ook verlossing is inbegrepen,
moet Zijn volk toch overtuigen dat Hij de enige Waarachtige is. Juist in het
gedeelte waar tot in detail beschreven wordt dat Gods Gezalfde (Jezus) zal
komen om Gods plan voor verlossing tot stand te brengen, vinden we het
beeld van een denkbeeldige rechtszaak, waarin “bewezen” wordt wie de
enige waarachtige God is, zodat het volk zijn vertrouwen op andere dingen
op moet geven. Daar lezen we: “Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is
geen god buiten mij. Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik
de mensheid schiep, en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat” (Jes
44:6,7). Enkele hoofdstukken later komen we dezelfde uitdrukking “de eerste en de laatste” tegen, ook hier in hetzelfde verband: “Luister naar mij,
Jakob-Israël, door mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de
laatste! Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest, met mijn rechterhand de
hemel ontvouwd; wanneer ik de sterren roep, treden ze aan. Kom allemaal,
verzamel je en luister. Wie van hun goden heeft dit aangekondigd: ‘De man
die de liefde van de HEER geniet, zal diens plannen met Babylonië uitvoeren
en bij de Chaldeeën zijn macht doen gelden’?” (48:12-14). Dit laatste beschrijft dat God, die alles leidt volgens Zijn plan, de Babyloniërs een eeuw
later het volk in ballingschap zal doen gaan. Deze uitdrukking eerste en
laatste geeft niet echt een volgorde aan. Het laat zien dat God de enige is.
Hij bestond uiteraard vóór het begin van de schepping en de menselijke ge27
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schiedenis, en zal er ook nog steeds zijn als Zijn plannen zijn voltooid. Zoals
de psalmist het uitdrukte: “u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid” (Ps 90:2). In Openbaring wordt een andere uitdrukking gebruikt, maar
met dezelfde betekenis: “Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God,
die is, die was en die komt, de Almachtige” (Op 1:8). Alfa en omega zijn de
eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.
Wat vervolgens opvalt, is dat Jezus zichzelf in Openbaring ook de eerste en
laatste noemt. Hij zegt tegen Johannes dat hij niet bang moet zijn: “Wees
niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was
dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood
en van het dodenrijk” (Op 1:17,18), en iets verder in de brieven aan de zeven gemeenten: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en
nu leeft” (2:8). Wat bedoelt Jezus met zijn citaat van de eerste en laatste?
Sommigen willen dit enkel zien als een titel; maar die woorden moeten een
betekenis hebben. Dat zien we als we naar het verband kijken. In de beide
verzen die we citeerden, waar Jezus zich de eerste en laatste noemt, geeft
Hij aan dat Hij dood was en weer leeft. Juist het feit dat Hij gestorven is en
weer opgewekt, is blijkbaar onlosmakelijk verbonden met de uitdrukking
eerste en laatste.
Met de dood en opstanding van Christus is iets nieuws ontstaan, dat in de
Schrift ook het nieuwe verbond wordt genoemd. Juist in Openbaring zien we
dat er sprake is van nieuwe dingen, zoals een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, een nieuw Jeruzalem. Het zal duidelijk zijn dat dit beeldtaal is, die
verwijst naar eerdere in de Schrift gebruikte beelden. In de brieven aan de
gemeenten zegt Jezus dat Hij onderdeel van de schepping is: “Dit zegt
Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping” (3:14). In een eerder artikel zagen we al dat dit vers niet gaat over de
eerste in tijd, maar over de centrale plaats die Hij inneemt. De schepping
draait om Jezus. Maar naast Gods natuurlijke schepping zien we ook het afgeleide beeld van een nieuwe schepping: “Daarom ook is iemand die één
met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is
gekomen” (2 Kor 5:17). Vervolgens blijkt ook dat deze nieuwe schepping
gaat om mensen die net als Jezus gestorven en opgewekt zijn, maar dan in
figuurlijke zin. Paulus schrijft: “Want ik ben gestorven door de wet en leef
niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef
ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij
heeft prijsgegeven” (Gal 2:19,20). Daarbij zien we ook dat God het gezag in
deze nieuwe schepping aan Christus overgedragen heeft. Christus is de Koning. Hij is ook degene die over leven en dood beslist, het oordeel is in zijn
handen gegeven: “De Vader ... heeft het oordeel geheel aan de Zoon toe28
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vertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader
eert” (Joh 5:22,23). Dus waar God Zich in het Oude Testament Israëls Koning en Bevrijder noemt, zien we nu Christus als onze Koning en Bevrijder.
God noemt Zich “de eerste en laatste” in verband met alle andere zaken
waar mensen hun vertrouwen op stellen (die dus hun afgoden zijn). Als tegenhanger daarvan zien we in het nieuwe verbond de noodzaak tot geloof in
en vertrouwen op Christus. “Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op
grond van ons geloof” (Rom 5:1). Daarmee is vertrouwen op Christus essentieel. Uiteraard is hier geen sprake van een tegenstelling. Jezus handelt als
Gods uitgekozen Zoon geheel als de vertegenwoordiger van God. In een veel
eenvoudiger beeld zien we een beschrijving van een koning die een land
aanvalt, terwijl het in werkelijkheid gaat om het leger onder een generaal.
Maar daarmee is dezelfde beschrijving ‘eerste en laatste’ als in Jesaja op
zijn plaats. In dat onderdeel van Gods plan is Jezus degene die uitvoert. We
zagen al de verzen in Jesaja waar God zich ‘de eerste en laatste’ noemt. De
uitkomst is dat Hij de Redder van Zijn volk zal zijn, en hen vrij zal kopen.
“De HEER laat overal horen, tot aan de einden der aarde: Verkondig aan
vrouwe Sion: ‘Je redder komt! Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat
voor hem uit.’ Dan noemt men hen ‘Het heilige volk’, ‘Volk dat door de
HEER is vrijgekocht’” (Jes 62:11,12). En de Redder die God zendt is Christus.
Daarom zien we deze woorden van God geciteerd aan het eind van het boek
Openbaring, weer in verband met het nieuwe leven in Christus: “Ik kom
spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik
ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan” (Op 22:12-14).
De nieuwe schepping begon met de dood en opstanding van Jezus. Hij is het
middelpunt en rond alles ook volledig af. Daarom wordt hij “de eerste en
laatste”, “de alfa en omega” van deze nieuwe schepping genoemd. En als
deze taak volledig is afgerond, draagt Hij het geheel over aan zijn Vader.
Paulus schrijft hierover aan de Korintiërs in een wat ingewikkelde zin. Daar
stelt hij dat God macht over alles (Zichzelf uitgezonderd) aan Jezus overdraagt. Met deze macht zal Jezus alle vijanden overwinnen, ook figuurlijke
vijanden zoals de dood. En als alles overwonnen is, en al wat overblijft is
Jezus zelf, omringt door een schare volmaakte broeders en zusters (dus aan
het eind van het duizendjarig rijk), dan geeft Jezus dit alles, als het resultaat van zijn opdracht, aan God: “En op het moment dat alles aan Hem
[Jezus] onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem [God]
die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren” (1 Kor 15:28 — zie ook de context). En daarmee is Gods plan met de
mensheid volledig volbracht.
A.H./M.H.
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36. Boze geesten (9)
Samenvatting met belangrijke aanvullingen
Na twee jaar elke twee/drie maanden een artikel over ‘demonen’, ‘boze
geesten’, gelezen te hebben, bent u het overzicht misschien een beetje
kwijt. Daarom volgt in dit en de komende nummers een samenvatting, met
belangrijke aanvullingen in verband met de verlossing van zonde in Christus.
Ruach – Geest
Het Hebreeuwse woord dat in de Bijbel voor geest wordt gebruikt is ruach.
Het staat voor elke beweging van lucht: wind, adem, zelfs geur en wat wij
invloed noemen. De levensgeest is de adem waardoor we leven, waardoor de
eerste mens een levend wezen werd, die een levende ziel wordt genoemd.
Het Hebreeuwse woord daarvoor is nefesj. De toevoeging levende of dode
maakt duidelijk of het om een levende of dode gaat. De ziel duidt dus geen
onsterfelijk element in een wezen aan. Dit alles gaat om het natuurlijke leven, waarin de mens niet verschilt van de dieren. Een nefesj zonder ruach is
een letterlijk dood wezen. De Geest (ruach) van God is echter werkzaam om
de mens (niet de dieren) tot geestelijk, Goddelijk, eeuwig leven te brengen.
Ruach kan dus voor zowel het natuurlijke als het geestelijke leven gebruikt
worden, en het is duidelijk dat het in beide gevallen van God komt. Hij is de
Gever van het natuurlijke en het eeuwige leven.
God is Geest (Ruach) en Hij kan overal aanwezig en werkzaam zijn. Hij kan
invloed uitoefenen op wat in de wereld en daarbuiten gebeurt. Hij kan leven
(natuurlijk en eeuwig) scheppen èn ten einde brengen (tijdelijk en eeuwig).
Hij kan ook verandering bewerkstelligen in onze geest, door ons denken te
beïnvloeden met Zijn woord en Zijn daden, zodat er verandering van gezindheid komt in ons leven. God wil ons richten op geestelijk leven in plaats van
op het natuurlijke; ons van een onvolmaakte, dode mens (door Gods vonnis
in verband met de zonde), veranderen naar een geestelijk mens, die Hij op
de weg brengt naar volmaakt en eeuwig leven. Hij verlangt ernaar dat wij
Zijn gezindheid gaan tonen in ons leven, naar het voorbeeld van Zijn Zoon,
Jezus Christus. Die verandering van gezindheid hebben wij nodig, willen wij
deel krijgen aan de ‘heerlijkheid’ die God de mens wil geven, en Hij die Zijn
Zoon als eerste heeft gegeven. Want de gehele wereld “ligt in het boze”,
wat volgens de woorden in Genesis 6:5 en 6 inhoudt dat “de boosheid van de
mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was.” Dat was niet alleen het geval
vóór de zondvloed, maar is wat betreft het merendeel van de mensen altijd
zo gebleven. De apostel Paulus trekt in zijn Romeinenbrief (3:9-20) de woorden van de profeten over de zondigheid van de mens door naar zijn tijd, en
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concludeert dat alle mensen van God zijn afgeweken en daarvoor door God
verantwoordelijk worden gehouden. Zij moeten daarom de voor hen bestemde heerlijkheid missen (Rom 3:23).
Het kwade komt voort uit de mens
Boos zijn betekent in dit verband niet kwaad zijn op iemand, maar een
slechte gezindheid hebben, slecht zijn, een slechte invloed hebben, en andersom zich bewust openstellen voor slechte invloed van anderen om met
hen mee te doen. Het is dus het tegenovergestelde van leven in overeenstemming met de gezindheid van God, van leven door Zijn Geest. Als een
mens zich niet openstelt voor Gods Geest, Zijn invloed en werkzaamheid in
hem, is zijn hart boos en overspelig omdat hij zijn levensvervulling en heil
zoekt in de wereld, bij mensen die niet Gods gezindheid hebben. Met ‘boos’
kan allerlei kwaadaardigs worden aangegeven, zoals een ongeneeslijke ziekte of onverklaarbare geestesziekte. Job had, bijvoorbeeld, ‘boze zweren’,
die schade toebrachten aan het lichaam van Job.
Bij het slechte dat de mens doet of dat hij als straf daarvoor ontvangt, is er
geen sprake van dat er een ‘boze geest’, afkomstig van een bovennatuurlijke
kwade macht, aan het werk is. God zegt dat het ‘boze’ voortkomt uit de bedenksels van mensen, “de overleggingen van het hart”. De profeet Jeremia
sprak over “wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart” (Jer 3:17). In
Jezus’ woorden klinkt hiervan een echo: “van binnenuit, uit het hart van de
mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering,
overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein” (Mar 7:20-23; zie ook Rom 1:28-32).
Onrein is onheilig, niet geschikt voor Gods eeuwig doel; want de heiligen
onder de mensen zijn voor God bijzonder, apart gezet voor Zijn eeuwig doel.
Opmerkelijk is wat de Bijbel vertelt over Saul en David. Toen Saul tot koning
over Israël was gezalfd, “greep de Geest van God hem aan” (1 Sam 10:6,10),
waardoor hij “een ander mens” zou (moeten/kunnen) worden. Maar hij
“bedroefde de heilige Geest” door zijn ongehoorzaamheid aan God (zie Jes
63:10; Efez 4:30), zodat de Geest werd ‘uitgedoofd’ (zie 1 Tes 5:19): “Maar
van Saul was de Geest van de HERE geweken, en een boze geest, die van de
HERE kwam, joeg hem angst aan” (1 Sam 16:14). Voortaan “greep de Geest
van de HERE David aan” (vs. 13). Hier wordt gezegd dat zowel de ‘Geest van
de HERE als de ‘boze geest’ van God komen. En zo zag Job het ook wat zijn
ellende betreft: “Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade
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niet?” (Job 2:10). Paulus schreef over mensen “die het verwerpelijk achten
God te erkennen”, en dat Hij hen daarom “heeft overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt [past]” (Rom 1:28).
Het menselijk vlees staat tegenover de Geest van God
De Bijbel leert ons vaak in tegenstellingen. Als het zo was dat er geestelijke
kwade wezens bestonden, dan zou duidelijk zijn dat zij tegenover God stonden. Maar Paulus leert ons het integendeel: niet de goede Geest van God
staat tegenover ‘de boze geest’ (lees satan of duivel), maar de Geest van
God tegenover het vlees dat de mens voor zichzelf gebruikt, in ongehoorzaamheid aan God: “Dit bedoel ik: wandel door de Geest en voldoe niet aan
het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de
Geest en dat van de Geest tegen het vlees — want deze staan tegenover elkaar — zodat u niet doet wat u maar wenst” (Gal 5:16,17). Het bevredigen
van de menselijke begeerten maakt de mens tot een onrein, onheilig, slecht
(boos) wezen, en dus een vijand van God. Wijzelf staan dus als zondaars tegenover God; niets en niemand anders. De overwinning die de Here Jezus
behaalde, was die op de zondige verlangens en begeerten van het vlees, die
Hem tot ongehoorzaamheid konden brengen aan Gods wil, en niet op een
bovennatuurlijke macht. Hij heeft het (niet de) kwade overwonnen door het
goede, en Hij vraagt van zijn volgelingen hetzelfde na te streven (zie Rom
12:21; vgl Gen 3:7).
Het verschil van denken over of er een ‘boze geest’ van buitenaf achter de
verdorvenheid van een mens zit, komt voort uit het verschil in antwoord op
de vraag of de mens van nature goed, of niet goed/slecht is. In het eerste
geval ‘moet er dus wel een kwade macht achter zitten’, horen we vaak. In
het tweede geval komt het slechte en verderfelijke voort uit het hart van de
mens. En niet het eerste, maar het tweede is de treurige waarheid die God
ons in Zijn woord steeds weer voorhoudt.
Begrippen voor zonde en verderf
In het Hebreeuws van de Bijbel vinden we ook het woord shed, dat in de
NBG’51 vertaling wordt weergegeven met ‘boze geesten’, en in de Staten
Vertaling met ‘duivel’. Het behoort tot een groep woorden, afkomstig van
shadad, dat in de kern iets betekent als krachtig, vernietigend, verwoestend. In de Septuaginta hebben Joodse geleerden het vertaald met daimonion. Ze hebben dit echter ook gebruikt voor nog vier andere Hebreeuwse
woorden: sair (bokken), elil (afgoden), en qeteb (verderf). Deze begrippen
kunnen in verband gebracht worden met zonde en het verderf dat die (door
Gods oordeel) met zich meebrengt. Er is hier ook geen enkele suggestie van
een bovennatuurlijke macht. Integendeel: elil (afgoden) zijn in Gods ogen
‘nietsen’; want ze kunnen niet horen, of zien, laat staan iets doen; en in32
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dien ze dus actieve boze geesten (of duivels) zouden zijn, waren het beslist
geen ‘nietsen’. Zij zijn door mensen bedacht, en evenals alle bedenksels van
mensen (Petrus noemt ze “vernuftig gevonden verdichtsels” — 2 Pet 1:16)
leiden ze van God af en dus naar het verderf (de eeuwige vernietiging).
Wat is een demon?
De NBV geeft het Griekse woord daimon consequent weer met ‘demon’. Dat
is veel beter, omdat dit begrip veel dichter bij de grondtekst blijft. Ons
beeld wordt dan niet vertroebeld door begrippen met een heel andere betekenis of lading (zoals duivel), die de schrijvers niet bedoeld hebben, omdat
ze anders wel de daarvoor beschikbare begrippen hadden gebruikt. We kunnen onze aandacht daarom beter richten op dat begrip demon.
Demon komt van het Griekse daimon en het verlatijnste daemon. Het is een
begrip dat, door de ontwikkeling die het in het oude Griekenland en later
onder de Romeinen doormaakte, niet zomaar in één voor ons helder begrip is
weer te geven. We moeten echter, aan de hand van wat ‘de klassieken’ erover hebben gezegd en van archeologische vondsten, wel zien te komen tot
enig inzicht in de godenwereld in het Griekse en Romeinse Rijk. Alleen dan
kunnen wij iets zien wat zij waren in de ogen van Joden en niet-Joden in de
tijd van de apostelen; want het hellenisme was toen wijdverbreid.
De dichter Homerus (ca. 800-750 v. Chr.) gebruikte de woorden goden en
demonen als vrijwel synoniemen. De filosoof Plato (ca 427-347 v. Chr.) echter meende dat een demon een wezen was dat tussen de goden en stervelingen (mensen en dieren) in stond, een mindere (‘inferieure’) godheid. In zijn
boek Timaeus zegt hij dat de demiourgos (de demiurg, de ambachtsman, de
bouwer) uit ongeordende materie (bewegende chaos) het heelal en de mindere goden schiep, en het scheppen van de stervelingen vervolgens overliet
aan hen, de daimonion. De goden trokken zich steeds verder van de mensenwereld terug en de daimonion vulden, als tussenklasse van goddelijke wezens, het gat tussen goden en mensen. Zij waren beschermers van de mensen, die waakten over recht en onrecht, en rijkdom schonken. Plato beschreef hen als bemiddelaars: overbrengers van bevelen en gaven van de
goden naar de aarde, en smekingen van de aarde naar de goden.
Men meent tegenwoordig dat daimon afstamt van daio, dat het verdelen van
lotsbestemmingen betekent. Dit vindt steun bij de leermeester van Plato, de
filosoof Socrates (ca 469-399 v. Chr.). Hij zag een daimon als een geestelijk
wezen dat iemands karakter kon beïnvloeden. Zo zei hij een ‘goede
geest’ (agathos daimon) te hebben, die hem aanzette tot het zoeken en bekendmaken van ‘de waarheid’. In de Griekse mythologie werd met daimon
oorspronkelijk dan ook meestal een goedwillend wezen, een agathodaimon,
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bedoeld. Oorspronkelijk was de agathodaimon, of agathos daimon namelijk
de beschermgod van de wijngaarden en het graan. Later waren er daar in de
mythologie vele van, die als beschermgeesten van personen, steden of volken werden gezien. Er wordt wel vanuit gegaan dat de ideeën over dergelijke demonen zijn voortgekomen uit de zogenaamde heroëncultus. Vaak is
een heros het kind uit de gemeenschap van een god met een mens. Maar
ook mensen konden verheven worden tot de status van heros. Zij hadden
een rol van godheden die verbonden waren met de aarde, bemiddelaars tussen goden en mensen, en zweefden onzichtbaar rond op aarde. De Griekse
dichter uit het midden van de 8e eeuw v. Chr. Hesiodos, die probeerde in
zijn Theogenia orde in de godenwereld te scheppen, schreef hierover.
Zulke ideeën van wijsgeren en dichters kwamen terecht in het volksgeloof.
Door Socrates zag men het zo dat ieder mens zijn persoonlijke daimon had,
die hem zijn leven lang beschermde en zijn zedelijk leven bestuurde, door
hem aan te geven wat goed was en wat verkeerd en hem waarschuwde voor
wat onrechtvaardig was. Maar omdat er ook een verklaring werd gezocht
voor het ongeluk dat de mens treft, ontwikkelde zich de idee van twee demonen in een mens: één die het voor de mens op het oog had (de agathodaimon), en één die onheil en ongeluk bracht (alastor). Zij streden onderling over de richting van de daden van die mens. De alastor was oorspronkelijk de geest van de wraak, die er verantwoordelijk voor was dat er binnen
een bepaald geslacht steeds weer nieuwe misdaden werden gepleegd.
De daemon en de genius van de Romeinen
Het geloof in geesten die de mens zijn leven lang begeleidden, heeft zich bij
de Romeinen sterk ontwikkeld. Zij namen begrippen uit de Griekse wereld
over. Zo kenden zij ook de goede geest, de agathodaemon of eudaemon,
met daar tegenover de cacodaemon, de slechte geest. Vergelijkbare ideeën
vinden we in de genii. Ieder mens had zijn genius: een beschermgeest die al
het geschapene bewaakte en behoedde, maar vooral het doen en laten van
de mens beïnvloedde, en zelfs beschouwd werd als de oorzaak van diens geboorte. Elke man had zijn eigen genius, en vrouwen haar iuno. Meestal zag
men genii als vriendelijke, welwillende, goede geesten. Later werden aan
ieder mens een goede en een kwade genius toegeschreven, of meende men
dat iemands genius beide hoedanigheden in zich verenigde. Je voldeed aan
de ingeving van de genius of iono als je je leven in volle mate genoot. Wie
meende de ingeving van zijn genius of iuno te horen, gaf daaraan meer invloed op zijn leven dan aan andere goden. Stierf iemand, dan hield ook zijn
genius op te bestaan. Er waren naast persoonlijke genii ook genii van de
landbouw, de jacht, bepaalde streken of plaatsen, ja zelfs van de goden.
Bron: voornamelijk T.T. Kroon Mythologisch Woordenboek, 's Gravenhage, 1875
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36. Boze geesten (9)
De Joden en de demonen
De God van Abraham, Isaäk en Jakob had Zich aan hun nakomelingen, het
volk Israël, bekendgemaakt als de enige God: “Hoor, Israël: de HERE is onze
God; de HERE is één” (Deut 6:4). Daarom stond God het dienen van geen enkele vermeende macht buiten Hem om toe. Maar door de Geest van God
voorzag Mozes dat zij dat toch zouden doen. In een profetisch lied zegt hij:
“... hij verwierp God, die hem gemaakt had ... Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde goden ... zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn, aan goden, die zij niet hebben gekend, nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren ...” (Deut 32:15-18). En als God zal optreden vanwege deze krenking zegt Hij: “Waar zijn hun goden? ... Laat hen opstaan om
u te redden ...” (vzn 37,38). De conclusie die zij daaruit zouden moeten
trekken, is: “Zie nu, dat Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood
en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit
Mijn macht” (vs. 39). Dat is wat wordt bedoeld met God is één, zoals ook de
schriftgeleerde, met wie Jezus sprak, erkende: “Meester, naar waarheid
hebt u gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij” (Mar 12:32).
De geschiedenis van het volk Israël in het Oude Testament toont dat het
steeds werd aangetrokken tot geloof in andere goden dan de God van Abraham en Isaäk en Jakob, Die hen had bevrijd uit Egypte. Al op weg naar het
beloofde land maakten zij een gouden kalf, dat zij kenden in Egypte. Later
gingen zij goden van de hen onderdrukkende volken dienen, menend dat die
hen dan gunstig gestemd zouden zijn. Een treffend voorbeeld is te zien in
het boek van de profeet Jeremia. Daar wijt het volk het onheil dat hen trof
aan het feit dat Jeremia had gezegd te stoppen met het aanroepen van ‘de
koningin van de hemel’. Maar God kondigt hen aan dat het hen niets zal baten als zij haar aanroepen, en dat Hij hen — als ze het toch doen — te gronde zal richten (zie Jer 44:15-28). Dit laat zien dat ook Israël niet ontkwam
aan het idee van heidense volken, dat er achter alles wat hen overkwam een
macht moest zitten — goed of kwaad. En het is begrijpelijk dat je dan die
god gaat aanroepen, waarvan je verwacht dat die het sterkst is, en tegelijkertijd de god waarvoor je bevreesd bent gunstig probeert te stemmen.
Waarom doet de mens dat? De schrijver van de brief aan de Hebreeën wijst
terug naar het vonnis dat God over de mens uitsprak: “Stof bent u, en tot
stof zult u terugkeren”: de mens is, uit angst voor de dood, gedoemd tot
slavernij (Heb 2:15). Hij is bang voor Gods oordeel, en probeert daarom andere goden gunstig te stemmen — niet altijd in plaats van God, maar ernaast, voor de zekerheid — of zich over te geven aan zoveel mogelijk genot,
enz., in plaats van zich ernstig te keren tot de enige God die hem kan bevrijden van de dood (zie vs. 14). (Vervolg in nummer 1 - 2019)
J.K.D.
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In het vorige artikel in deze serie keken we naar een gesprek tussen God en
Abraham rond de verwoesting van Sodom en Gomorra. Daarbij werd duidelijk
dat Abraham door dit gesprek God beter leerde kennen. Dit was belangrijk
voor het slagen van Gods plan, omdat God juist met Abraham en zijn nageslacht verder wilde gaan. Nu gaan we kijken naar een gesprek tussen God en
Mozes op de berg Horeb in de Sinaï.
Hoewel de omstandigheden heel anders zijn, blijken er toch een aantal opvallende overeenkomsten te zijn. Mozes leeft veertig jaar aan het hof van de
Farao. Daarna is hij veertig jaar schaapherder bij de kudde van zijn schoonvader. Dan verschijnt God aan hem in de braamstruik, en roept hem om Zijn
volk uit Egypte te leiden. Mozes voelt zich duidelijk niet opgewassen tegen
deze grote taak, en zoekt naar redenen waarom hij minder geschikt is, maar
uiteindelijk aanvaardt hij de opdracht. Zijn vertrouwen op God zal versterkt
zijn, als hij ziet welke tekenen hij kan gebruiken om zijn woorden kracht bij
te zetten. Maar hij was niet de enige: heel het volk was zich bewust wat er
zich afspeelde en dat God met hen was. Na aanvankelijke enthousiasme slaat
de stemming om als hun taak verzwaard wordt, maar uiteindelijk zijn de plagen overweldigend en de redding zeer groot. In de laatste nacht komen de
eerstgeborenen van de Egyptenaren om, waaronder ook de troonopvolger van
de Farao. De Egyptenaren overladen de Israëlieten met geschenken. Ze trekken op richting de woestijn, maar al snel zijn ze ingesloten tussen de zee en
het hen achtervolgende leger van Farao. De stemming onder het volk wisselt
steeds tussen blijdschap en wanhoop. God verlost hen op wonderbaarlijke
wijze. In het lied dat daarop volgt, zien we dat Mozes’ vertrouwen op God
groot is. God leidt hen nu op weg naar het land: “U leidde in Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost hebt. U leidde hen zachtjes door Uw kracht
naar Uw heilige woning” (Ex 15:13). Maar al gauw slaan de problemen weer
toe: geen water, geen eten. Ze worden op de proef gesteld. En hoewel God
uiteindelijk voor een oplossing zorgt, zien we toch dat Mozes in de weinig
benijdenswaardige positie terecht komt tussen het volk en God. Van beiden
krijgt hij verwijten, en kan het niet goed doen. Het volk luistert niet, en God
spreekt Mozes hier persoonlijk op aan: “Hoelang weigert u nog Mijn geboden
en Mijn wetten in acht te nemen?” (16:28). Tegelijk stelt het volk Mozes verantwoordelijk voor alles wat gebeurt “Want u hebt ons uitgeleid naar deze
woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven” (16:3). Uiteindelijk roept hij tot God “Wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel
of zij zullen mij stenigen” (17:4). Voor Mozes is zo duidelijk dat God nu met
hen gaat, maar het volk dat dezelfde wonderen ziet stelt God op de proef
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“door te zeggen: Is de HEER nu in ons midden of niet?” (vs. 7). Tegelijkertijd
zien we in hoofdstuk 18 dat Mozes van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in
de weer is met rechtspreken onder het volk. Het is zijn schoonvader duidelijk
dat hij er op deze manier onderdoor zal gaan.
Hiermee zijn ze bij de Horeb aangekomen, en hier sluit God een verbond met
hen. Het volk belooft ook trouw: “Al de woorden die de HEER gesproken
heeft, zullen wij doen” (19:8; 24:3). God belooft dat een engel namens Hem
met hen mee zal gaan: “Zie, Ik zend een Engel voor u uit om over u te waken
op de weg en u te brengen naar de plaats die Ik gereedgemaakt heb. Wees op
uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem niet,
want Hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is” (23:20-21). En daarmee lijkt alles perfect.
Dit alles is de achtergrond voor het gesprek tussen God en Mozes. Een gesprek dat zich over meerdere dagen uitstrekt, en waar we over lezen in de
hoofdstukken 32 t/m 34 van Exodus. Het volk heeft intussen een gouden
beeld gemaakt, in directe tegenspraak met één van de tien woorden waar ze
gezegd hadden zich aan te zullen houden (20:4). Het gesprek begint wanneer
God tegen Mozes zegt wat er is gebeurd: “Toen sprak de HEER tot Mozes: Ga,
daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld” (32:7). Mozes wordt in één keer verantwoordelijk gesteld, en
het lijkt alsof God zegt: Je zoekt het maar uit. En vervolgens zegt God: “Nu
dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken” (vs. 10).
Het lijkt een vreemde reactie van God; zo impulsief, een bijna menselijke
reactie. Aan het begin van dit boek Exodus lezen we dat God de gebeden van
het volk hoort “en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en
met Jakob” (Ex 2:24). Nu biedt Hij Mozes aan om de afstammelingen van
Abraham, Izak en Jakob te vernietigen, op één gezin na, en verder te gaan
met de afstammelingen van Mozes. Was God dit werkelijk van plan?
Als je deze hoofdstukken goed leest, krijg je toch de indruk dat God hier Mozes een spiegel voorhoudt. Dat de frustratie die God lijkt te tonen een weerspiegeling is van die van Mozes, na alles wat hij heeft mee moeten maken.
Dat de woede-uitbarsting eigenlijk toont hoe Mozes reageert. We zien hier
iets van als Mozes bij zijn terugkeer tot het volk in woede uitbarst en de
twee stenen tafelen stuk slaat, en Aäron voor het volk pleit: “Laat mijn heer
niet in woede ontsteken. Ú kent dit volk, dat het in het kwaad verstrikt
zit” (32:22). Hoewel anders vertaald, zien we hetzelfde woord voor de toorn

is met wie Hem vrezen” (Ps 25:14)
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of woede in de reactie van zowel God als Mozes, en herhaald in de reactie
van Mozes en van Aäron, als ze de woede proberen af te wenden.
Laten we verder kijken naar het gesprek. Het aanbod van God is een verzoeking voor Mozes. Wat is dan zijn reactie? Zijn antwoord is eigenlijk drieledig:
• Hij doet een beroep op Gods heilsplan dat Hij verkondigd heeft. God heeft
duidelijk aangegeven dat Hij (en niet Mozes) het volk uit zou leiden, om
hen uiteindelijk naar het beloofde land te brengen.
• Hij doet een beroep op Gods eer, net als we bij Abraham gezien hebben.
Wat zullen de volken denken als God het volk in de woestijn ombrengt?
Was Hij toch niet in staat om Zijn plan te verwezenlijken?
• Hij doet een beroep op Gods betrouwbaarheid. Als God Zijn belofte aan
Abraham, Izak en Jakob niet nakomt, een belofte die Hij gezworen heeft
na te komen, dan zouden Gods beloften niet meer betrouwbaar zijn.
In dit antwoord zien we hetzelfde als bij Abraham. Mozes is respectvol, maar
spreekt God wel tegen met de grootste vrijmoedigheid. Hij pleit voor het
volk, en komt niet op voor zijn eigen belang. Aan het einde van dit gesprek
lezen we: “Toen kreeg de HEER berouw over het kwaad dat Hij gesproken had
Zijn volk te zullen aandoen” (vs. 14). De vertaling geeft ons hier een totaal
verkeerd beeld, omdat het woord “berouw” in het Nederlands een morele
lading heeft, wat niet het geval is in het Hebreeuws. Als dit woord over mensen gaat, wordt het bijna altijd anders vertaald. Het woord betekent dat
men een andere richting inslaat, of omkeert. God kiest er dus voor om het
volk toch niet te vernietigen. Het is uiteraard maar de vraag of Hij dat al van
plan was, of dat Hij de reactie van Mozes wilde zien. Want, al gaat Mozes nu
eerst naar het volk, het gesprek is nog niet beëindigd.
De volgende ochtend, na er een nachtje over geslapen te hebben, gaat Mozes
weer tot God om verder te praten. Hij heeft het volk gesproken, en hen beloofd dat hij zal proberen verzoening te bewerkstelligen. Het is opvallend dat
hij hiervoor geen offers gebruikt. Hij beseft dat die niet voldoende zijn. Hij
vraagt dan of God dit volk vergeven wil, desnoods in ruil voor zijn eigen toekomst. Dit is in directe tegenspraak met wat God hem aanbood. In plaats van
te accepteren dat God door hem en zijn nageslacht werkt, biedt hij aan om
zelf uit het levensboek gewist te worden. Dit is de uiterste vorm van voorspraak, ten koste van jezelf. Het antwoord van God is, dat Hij besluit op basis van rechtvaardigheid. Bovendien zie je dat God wel een engel mee zal
sturen, maar niet Zelf mee zal gaan, omdat ze toch falende mensen zijn, en
Hij hen anders bij een volgende gelegenheid wel om zou brengen. Dit is echter voor Mozes geen werkbare situatie. Hij zoekt echt een manier waarop ze
verder kunnen. Hoe kan er een relatie tussen God en het volk zijn, als zij tel38
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kens falen om zich aan het verbond te houden? Hij vraagt om vergeving van
het volk. Op zich is dat een opvallend woord. Het Hebreeuwse nasa betekent
heffen of dragen, bijvoorbeeld het dragen van de ark door de Levieten. Mozes vraagt of God de zonden van het volk wil dragen. Tevens vraagt hij of
God Zelf met hen mee wil gaan, anders begint Mozes niet aan de reis. Mozes
wil eigenlijk meer van God weten. Kunnen ze er echt op rekenen dat God hen
Zijn genade zal tonen? “Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen,
maak mij toch Uw weg bekend. Dan zal ik U kennen, opdat ik genade zal vinden in Uw ogen. En zie aan dat deze natie Uw volk is” (33:13).
Gods antwoord is, dat Hij zal doen wat Mozes vraagt. Hij zal ook met hen
meegaan: “Ook dit woord dat u spreekt, zal Ik doen, want u hebt genade gevonden in Mijn ogen en Ik ken u bij uw naam” (vs. 17). God kent Mozes, en
de reactie van Mozes is om God te willen kennen: “Toon mij toch Uw heerlijkheid!”. Het is voor een mens onmogelijk om Gods heerlijkheid in volle
omvang te zien, en te blijven leven. Maar, zegt God, Hij zal hem wel Zijn
Naam, Zijn karakter, openbaren. En zo volgt de zeer bijzondere openbaring
van Gods Naam, in hoofdstuk 34: “Barmhartig en genadig, geduldig en rijk
aan goedertierenheid en trouw” (vs. 6). De kern is de barmhartigheid van
God, die het menselijk begrip te boven gaat. Het is een bevestiging voor Mozes dat God genadig zal zijn, maar er is tegelijkertijd ook een oordeel: “Die
goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig
houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en
kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht” (vs. 7). God weet hoe je
deze twee kunt combineren, en dat is de kern van de heilsboodschap van de
gehele Schrift. Dit is geen abstracte theologie, maar het resultaat van dit
gesprek dat Mozes met God voert. Dit gesprek is de basis voor de woestijnreis, als God met Zijn volk reist. God is bereid ermee te leven dat het volk
niet volmaakt is, maar tegelijk ziet Hij niet alles door de vingers, en is Zijn
wil soeverein.
Dit hoogtepunt is tevens de afsluiting van het gesprek. Net als bij Abraham
staat God ook hier toe dat Mozes Hem tegenspreekt en zich niet neerlegt bij
een situatie. Ook hier is de grootste wens om God beter te leren kennen. En
ook hier laat God zich kennen, omdat Hij de komende veertig jaar gaat samenwerken met Mozes. Een volk dat in het begin God nauwelijks kent, wordt
geschikt gemaakt om het beloofde land binnen te trekken. Deze veertig jaar
wordt de basis waar steeds naar terugverwezen zal worden in de Schrift.
Daarmee leert het ook ons God beter kennen. Dit is het Oude Verbond, dat
goed begrepen moet worden, om de noodzaak van een Nieuw Verbond, en de
veranderingen die dat bracht, te begrijpen.
M.H.
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Boekbespreking
De wederkomst van Christus Jezus
Toen de discipelen voor de laatste keer met Jezus op de Olijfberg stonden, werd Hij voor hun ogen opgenomen in de hemel. Bij monde van engelen deed God de belofte dat Zijn Zoon zou terugkeren naar de aarde.
Dit had geen nieuws voor hen moeten zijn; want een dag voor zijn kruisdood had Jezus gezegd dat Hij naar de Vader zou gaan. Nu was dit voor
hen concreet geworden: zij hadden Hem daadwerkelijk zien gaan. Vanaf
dat moment werd voor hen even concreet wat Hij in zijn gesprekken met
hen herhaaldelijk had gezegd over ‘de komst van de Mensenzoon’. Omdat
Hij toen bij hen was, konden zij zich daar niets bij voorstellen. Nu wel.
Deze komst van Christus uit de hemel behoort, met zijn verzoenend offer
en opstanding tot eeuwig leven, tot de kernboodschap van de apostelen.
Zij hadden de waarschuwing van Jezus ter harte genomen, dat zij altijd
waakzaam moesten zijn; bereid om hun Heer te ontmoeten.
Sinds zijn hemelvaart zijn bijna 2000 jaar voorbijgegaan. De eerste christenen stonden bekend als ‘mensen die hun Heer verwachten’. Maar in de
loop van de tijd is voor velen de verwachting van zijn komst uit de hemel
volledig naar de achtergrond verdrongen. En dit was kennelijk de reden
waarom Jezus had gewaarschuwd, dat wie opgaat in de dagelijkse dingen,
en zich niet bewust is van zijn terugkeer, door zijn komst overvallen kan
worden — zoals de mensen in de tijd van Noach door de zondvloed.
De tekenen van de tijden wijzen er op dat de komst van Christus uit de
hemel dichterbij is gekomen dan ooit. Reden om de Schriften er nog eens
op na te slaan, om te bekijken wat dit voor uzelf en de wereld om ons
heen zal betekenen. Het boekje De wederkomst van Christus Jezus is bedoeld als een wegwijzer daarin. Wij hopen en bidden daarom dat dit u op
weg zal helpen; want uiteindelijk zullen allen die bekend zijn met het
evangelie, die reis ‘door de lucht’ maken naar de Heer, om voor Hem rekenschap af te leggen over hun leven. Laten wij dat niet in vreze en beven behoeven te doen, maar met vreugde mogen doen, en daarna de uitnodiging van de Heer horen: “Ga in tot het feest van uw Heer”.
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