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Vraag: U schrijft dat Jezus niet God is. Maar hoe kan Hij dan in Jesaja
9 Sterke God en Eeuwige Vader genoemd worden?

Antwoord: Jes 8:1-9:6 spreekt over de bevrijding van Israël van hun bui-
tenlandse overheersers. Met “Want” in vers 5 wordt de zekerheid hier-
van ingeluid: “een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven”. Dit is
Dezelfde als in 7:14 “Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon
baren en Hem de naam Immanuël geven”. Dat het hier om de Messias,
Jezus Christus, gaat, staat buiten kijf (zie Mat 1:18-23). Matteüs citeert
Jes 9:1 met betrekking tot Jezus (4:12-17).

In Luc 1:31-35 zegt de engel tot Maria wat in Jes 9:5 en 6 staat, maar
weergegeven als: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van
de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige Dat
uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden”. Psalm 2
spreekt ook over Hem: “De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn
Zoon, Ik heb U heden verwekt” (vs. 7). Dit wordt in Hand 13:33 en Heb
1:5 en 5:5 betrokken op Jezus Christus. In Heb 1:5 wordt ook de belofte
aan David in 2 Sam 7:14 over de Messias aangehaald: “Ik zal voor Hem
tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn”. De Vader heeft
over Jezus gezegd (Mat 3:17): “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb”. De Bijbel maakt onderscheid tussen Vader en Zoon.
De Zoon is niet JHWH, de HEERE. Jezus zegt: “Eén is uw Vader, Hij Die in
de hemel is … Eén is uw Meester, Christus (Mat 23:9,10; citaat Mal 2:10;
zie ook 1 Kor 8:6). De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt daarom te-
recht “dat de Vader niet is de Zoon, en dat de Zoon niet is de Vader”.
Maar hoe kan dan van de Zoon gezegd worden dat Hij “Eeuwige Vader”
genoemd zal worden? Het zal gezien het voorafgaande duidelijk zijn dat
hier niet Vader van de eeuwigheid (SV) bedoeld wordt. De Petrus Canisi-
us geeft dit weer met: “Vader voor immer”. Vader is niet alleen ‘het
hoofd van een gezin’, maar ook een hoofd van een gemeenschap. Jozef,
die een voorafschaduwing van Christus is, zei: “God heeft mij aangesteld
als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser
over heel het land Egypte” (Gen 45:8 – parallel met “De Vader heeft de
Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven” (Joh 3:35). Dit had
de farao tot hem gezegd: “Aangezien God u dit alles heeft bekendge-
maakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u” (41:39 – parallel met
wonderbare Raadsman); “U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn

een Bijbels antwoord op uw vraag
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volk zal uw bevel eerbiedigen; alleen wat de troon betreft, zal ik meer
aanzien hebben dan u … Zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egyp-
te” (41:40,41 – parallel met “De Vader is meer dan Ik”). Deze positie is
vergelijkbaar met die van Grootvizier: de hoogste ambtenaar, de zegel-
bewaarder. De farao nam “zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jo-
zefs hand” (vs. 42). Dit was zijn zegelring, waarmee hij besluiten en wet-
ten bekrachtigde (vgl Esther 8:8). Jezus zei dat God op Hem Zijn zegel
gedrukt had (Joh 6:27), zo bekrachtigend dat Hij Heer is. Hij verhoogde
Hem tot Zijn rechterhand, niet enkel tot die plaats, maar tot Rechter-
hand. Hij is “een zegelring aan Mijn rechterhand” (zie Jer 22:24); werkt in
de Naam van God, zijn Vader. De ‘machtsverhouding’ tussen God de
Vader en Zijn Zoon Jezus Christus is te zien in Paulus’ uitspraak over het
einde van het Koninkrijk: “wanneer Hij [Christus] het koningschap aan
God de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle
macht en kracht heeft teniet gedaan” (1 Kor 15:24). De toevoeging
‘eeuwige’ aan Vader wijst naar de onsterfelijkheid van Christus, zodat
niemand Hem zal opvolgen.

Wat wordt dan bedoeld met ”Sterke God”? In feite worden allen die in
de “Raad van God” staan ‘goden’, elohim, genoemd. Dat kunnen enge-
len (Ps 89:8) zijn, maar ook de oudsten/rechters/woordvoerders in Israël
(Ps 107:32; Jer 23:22). De Joden verweten Jezus dat Hij, door te
‘pretenderen’ Gods Zoon te zijn, Zichzelf God maakte (Joh 10:33). Het
tegendeel was waar (zie bv Mar 10:18). Jezus antwoordde: “Is er niet ge-
schreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden
noemde tot wie het woord van God kwam … zegt u dan tegen Mij, Die
de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, om-
dat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?” (vzn 34-36). Een aanhaling uit Ps
82, waar God onrechtvaardige rechters veroordeelt: “Ik heb wel gezegd:
U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste, toch …” (vs. 6).
Bedenk hierbij dat Jezus eerder tot hen gezegd had: “de Vader … heeft
heel het oordeel aan de Zoon gegeven” (Joh 5:22). God heeft hem de
functie gegeven van Rechter op de oordeelsdag. Paulus wijst op Zijn
komst “in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet
kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen
zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht van de
Here en van de heerlijkheid van zijn sterkte” (2 Tes 1:8,9 NBG’51).

?
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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Overdenking
De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt

De Here Jezus heeft in zijn lichaam van vlees en bloed voor ons
de weg naar een nieuw leven gebaand (Heb 10:20). Zijn leven in het
vlees benadrukt zijn mens-zijn. Een mens zoals wij; maar dan met een
hoofdletter: Mens. Hij was zó geloofwaardig en echt Mens, en daarbij ook
nog volmaakt, dat zijn levensweg ons dwingt tot een nieuwe levenswijze.
Niet voor niets dringt Johannes er bij ons op aan op onze hoede te zijn voor
dwaalleraren, die Jezus Christus niet belijden als mens. Jezus’ mens-zijn is
van cruciaal belang, want juist doordat Hij door en door mens was, kon Hij de
wereld redden. In alle opzichten is Hij ons voorbeeld. Als God wil dat door
onze prediking ook andere mensen gered worden, moeten wij zelf eveneens
genoeg mens zijn. Onze boodschap is gebonden aan ons als menselijke per-
sonen, net zoals Jezus’ boodschap Hijzelf was, de echte menselijke Messias.

Het woord was in Jezus vlees geworden, en het moet ook in zijn volgelingen-
gestalte krijgen. In de evangeliën vinden wij geen lange lijst met zijn deug-
den. Wat wij wel vinden zijn Jezus’ daden en relaties met anderen; en daaruit
voelen en zien wij zijn rechtvaardigheid. De leer van bijvoorbeeld het Marxis-
me kan worden losgemaakt van Marx als mens. Je kunt het Marxisme aanne-
men zonder ooit een biografie over Karl Marx te lezen. Maar het ware chris-
tendom is onlosmakelijk verbonden met de Persoon van Christus. Als wij Je-
zus’ boodschap louter definiëren als ideeën en principes, zullen die de werke-
lijkheid van het echte leven missen: ze zijn te abstract. De principes van de
Bijbelse waarheid krijgen pas kleur en realiteit wanneer zij worden gerela-
teerd aan de werkelijke, concrete Persoon van Jezus. Geloof bestaat niet
maar uit een stel ideeën: die principes van de Bijbelse waarheid, elk aspect
van die Bijbelse leer, is in Jezus voorgeleefd. En het is dit feit dat een beroep
doet op ons als wezens van vlees en bloed. Een persoon kun je niet reduceren
tot een formule. Wat mensen trekt is een levend persoon, geen droge theo-
rieën. Alleen een echt, levend persoon kan in het leven aanmoedigend zijn.
Principes als louter abstracties kunnen ons op zichzelf niet bemoedigen.

Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling
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Leven in Hem

Jezus is de vertegenwoordiger van het menselijk geslacht. Dat is zo’n typi-
sche Bijbelse waarheid. Wie in verbondenheid met Hem leven, worden gere-
kend als zijnde in Hem. Dat betekent dat zijn leven wordt gezien als hun le-
ven. En alleen omdat Hij Mens was, kan dit werkelijkheid worden in andere
mensen. Het wonder is dat in principe alle mensen een nieuwe waarde kun-
nen verwerven, door verbondenheid met de opgestane Jezus, ondanks al hun
menselijk falen, vernederingen en tegenslagen. Het is niet langer van belang
je af te vragen: ‘Wie ben ik? Wat heb ik bereikt in mijn gebrekkige leven?’ In
plaats daarvan is het van het grootste belang daadwerkelijk ‘in Christus’ te
zijn, en delen in zijn leven en bestaan. Het moderne leven is zó gericht op
prestatie en economisch nut, dat velen het gevoel hebben mislukkelingen te
zijn. Alleen door middel van prestaties lijken wij ons bestaansrecht in de
maatschappij te kunnen bewijzen. Wij zijn verstrikt geraakt in een machinerie
van het leven, die ons van onze menselijkheid berooft. Ons initiatief, onze
spontaniteit, onze essentiële vrijheid, is verloren geraakt. Maar als wij ‘in
Christus’ zijn, veilig verankerd in Hem, deel hebbend aan zijn verheven per-
soonlijkheid, is ons leven totaal anders. Wij zullen ons niet langer schamen
mens te zijn. Wij zijn dan door God Zelf bevestigd om wie wij zijn, gerecht-
vaardigd door Hem, want wij zijn ‘in Christus’. Dit is wat het echt betekent
‘christen’ te zijn. Door ‘ons leven te verliezen zullen wij het verkrijgen’ (Mar
8:35; ook Mat 10:39). Het leven dat wij dan ontvangen is het leven van Jezus
en daarom heeft ons leven betekenis en doel. Niet alleen in successen maar
ook in teleurstellingen en falen. Ons leven heeft hoe dan ook betekenis, want
wij hebben, en leven, het ware leven – ook al willen tegenstanders ons het
leven onmogelijk maken, en worden wij in de steek gelaten door familie en
vrienden, ook al maken wij de verkeerde keuzes die wij achteraf bitter be-
treuren. Ook als onze prestaties afnemen, en onze taken door anderen wor-
den overgenomen; als wij niet meer van nut zijn voor de maatschappij, en ons
leven en persoonlijkheid door die maatschappij niet meer worden erkend,
worden wij liefdevol en van harte erkend door Hem bij wie geen aanzien van
de persoon is; want wij zijn in zijn geliefde Zoon.

Echte menselijkheid

Ik herinner mij nog altijd die dag, dat het plotseling tot mij doordrong dat de
Here Jezus een echt mens was, onvervalst echt. Ik realiseerde me ineens al-
lerlei dingen die ook voor Hem moeten hebben gegolden; dingen waaraan ik
nooit had durven denken. Hierin is mijn kennen van Hem, denk ik, verdiept.
Hij was het onvervalste product van een zwangerschap, en had al de erfelijke
eigenschapen van zijn moeder in zijn genen. Hij had een genetische structuur

Rudolf Rijkeboer
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en een unieke vingerafdruk zoals wij allemaal. Hij zal links- of rechtshandig
zijn geweest. Hij had een bepaalde bloedgroep. Als timmerman kon hij fou-
ten maken, zich in zijn vinger snijden. Maar hij raakte nooit gefrustreerd, Hij
was tevreden met zijn bestaan. De volheid van zijn menselijkheid is bij uitstek
te zien in zijn dood, en zijn zo natuurlijke angst daarvoor. Misschien is er geen
enkel ander moment waarop mensen zo duidelijk tonen echt mens te zijn,
dan wanneer zij worden geconfronteerd met hun eigen dood. Ik begrijp heus
wel de weerstand, mogelijk zelfs het onbegrip, die deze suggesties oproepen;
maar het is zeker niet mijn bedoeling om de grootheid van de Here op eniger-
lei wijze te verkleinen. Het is juist mijn bedoeling zijn grootheid uit te dragen,
d.w.z. duidelijk te maken dat in deze door en door menselijke persoon God
Zich heeft gemanifesteerd. Ik denk dat er in ieder van ons een verlangen
huist een soort kloof te zien tussen onze eigen menselijkheid en de zijne.
Maar als hij geen echt Mens is geweest zoals wij, zie ik weinig nut in een ver-
gelijking tussen Hem en onszelf, in deze wereld die zo wanhopig op zoek is
naar echtheid en menselijke verlossing.

Geen excuses meer

De Zoon van God, de Jezus die de Bijbel ons toont, die volmaakte Held, die
niettemin een zwakke menselijke kant heeft, is in feite een enorme uitdaging
voor ons. Als deze volmaakte Mens echt één van ons was, een Mens onder de
mensen, van ons eigen vlees en bloed, beginnen wij ons ongemakkelijk te
voelen. Want als Hij werkelijk net als wij is geweest, dan vraagt dat enorm
veel van ons: Het ontneemt ons de excuses voor ons ongeestelijk gedrag. Dat
is misschien ook de reden dat zovelen het niet kunnen opbrengen al te lang
na te denken over zijn kruisiging. Hij was nooit kwetsbaarder en menselijker
dan juist daar, maar alleen als de gruwelijke realiteit van Christus’ mens-zijn
ons daarbij duidelijk voor ogen staat, kunnen wij begrijpen hoe iemands dood
2000 jaar geleden ons leven nu radicaal kan veranderen. Wij grijpen graag
naar excuses: onze ouders zijn/waren niet volmaakt, de maatschappij om ons
heen is zo verdorven. Maar ook Jezus’ moeder, Maria, was geen volmaakte
moeder: de Bijbel toont ons Maria als een gewone vrouw, die in een moeilijke
tijd, in een achtergesteld land, een armoedig bestaan leidde. De heilige, on-
schuldige en onbevlekte Zoon van God, en Mensenzoon, was de zoon van
een kansarm gezin uit een klein, arm, afgelegen dorpje, waar Hij als tiener
werkte in de timmermanswerkplaats van Jozef. Jezus leefde net zo min als
wij in een volmaakte omgeving, en toch was Hij volmaakt; en Hij vraagt van
ons dat wij onze excuses opzij zetten en Hem volgen. Niemand van ons kan
nu nog een gebrek aan geestelijk streven wijten aan een moeilijke jeugd, fa-

Overdenking
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milieproblemen, slechte tijden, of een verkeerd milieu. Wij kunnen hier bo-
venuit groeien, want in Hem zijn wij een nieuwe schepping. Het oude is voor-
bij gegaan en in Hem zijn alle dingen nieuw gemaakt (2 Kor. 5:17). Hij baande
voor ons de weg uit alle beperkingen die een normaal menselijk leven ons
oplegt. Hij liet zich niet afleiden, en Hij geeft ons de kracht Hem daarin te vol-
gen. We lezen (in Flp 2) dat Jezus in zijn uiterlijk als een mens werd bevon-
den, en dat Hij zichzelf vernederde en daarom verhoogd werd (NBG’51). Maar
in het volgende hoofdstuk schrijft Paulus in net zulke bewoordingen over
zichzelf. Ook hij werd gelijkvormig ‘bevonden’ aan het voorbeeld van Jezus in
zijn dood. Ook hij zegt dat zijn ‘vernederd’ lichaam zal ‘veranderen’, zodat
het aan Christus’ verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt (Flp 3:21).

God vraagt ons in de voetstappen van de Here Jezus, de Mensenzoon, het
pad te volgen dat naar verheerlijking leidt. De belofte is dat wij, aan het eind
van die weg van vernedering en lijden, uiteindelijk ook in zijn glorie zullen
delen (Rom 8:17; 2 Kor 3:18; Joh 17:22,24).

De uitdaging van Christus’ menselijkheid

Er ligt daarom een onvoorstelbare uitdaging in het feit dat de Here Jezus een
menselijke natuur had en toch nooit zondigde. Hij steeg uit boven de zonde
in al zijn gedaantes, en toch was hij absoluut mens. Velen van ons denken dat
het hun roeping is niet alleen boven hun zonde, maar ook boven hun mense-
lijke natuur uit te stijgen. En in hun overtuiging is godsdienst daarom in feite
een ontkenning van hun menselijkheid. In extreme vorm zien ze godsdienst
als een leven zonder passie, als op de een of andere manier supermenselijk.
Meer alledaags zijn degenen die menen dat het fataal is emoties te tonen.
Geen enkele deuk in hun harnas mag worden opgemerkt, er is geen erken-
ning of begrip van hun eigen menselijke tekortkomingen. Zij spiegelen zich
aan de afgebeelde ‘heiligen’ van de middeleeuwen: een stralenkrans om hun
gezicht, grote heilige ogen, de handen altijd gevouwen in gebed, nooit een
misstap begaand. Dat krijg je als je teveel nadruk legt op het goddelijke, en
de menselijke kant van de Here Jezus onderbelicht.

Het karakter van de Here Jezus laat ons zien wat het inhoudt om zowel mens
en zondeloos te zijn. Als wij onszelf willen verheffen boven ons mens-zijn,
streven wij iets onmogelijks na. De Here Jezus was geen Supermens. Hij was,
en is, de beeltenis van God, vormgegeven in een Mens. En op deze manier
spreekt het Nieuwe Testament ook nu nog van Hem (1 Tim. 2:5). Wij hoeven
geen schuldgevoel te hebben over het feit dat wij mens zijn. Wij zouden te-
vreden moeten zijn met wie we zijn: gemaakt naar Gods beeld.

De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt



Leven uit geloof
4. De uitwerking van het geloof (1)

Aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof

Wat is geloof?
We hebben het in deze artikelserie over geloof. Maar wat bedoelen we met ‘geloof’?
Ooit was het een vaste overtuiging dat God bestaat, en dat de Bijbel Zijn ware Woord is.
Nu is dat voor veel mensen anders. Nog maar een kleine minderheid gelooft nog vast
dat er een God is, en nog minder dat Hij Zich met ieder mens persoonlijk bemoeit. De
rest heeft hooguit een vage voorstelling van God. Toch beschouwen velen van hen zich-
zelf als gelovig.

Ik vraag daarom opnieuw: wat bedoelen we met geloof? Volgens de Bijbel is geloof in-
derdaad de vaste overtuiging dat God bestaat, maar ook dat Hij betrouwbaar is, en dat
Zijn beloften betrouwbaar zijn. Als illustratie wordt van Abrahams geloof gezegd, dat
hij niet aan de belofte van God heeft getwijfeld (Rom 4:20). Dat zou voor iedere gelovi-
ge moeten gelden. Toch? Maar dan moet u die belofte natuurlijk wel kennen. Kent u de
beloften aan Abraham? Paulus schrijft daarover dat “het evangelie tevoren aan Abra-
ham is verkondigd” (Gal 3:8). Wie die beloften niet kent, kent dus het evangelie niet. Als
u ze wel kent, en de Bijbel beschouwt als het woord van God, zou u moeten uitzien naar
de vervulling ervan. Toch? Dat brengt ons tot onze eerste conclusie: Geloof betekent:
God belijden ‘tegen de stroom in’ (u hebt de tijdgeest tegen), en in uw dagelijks leven.

Voorbeelden van geloof
De Bijbel bevat talloze voorbeelden van mensen van geloof. Laten we een aantal daar-
van bekijken. Eerst in het Oude Testament. We beginnen met Henoch. Het boek Gene-
sis heeft niet veel over hem te vertellen, maar wel dat hij “wandelde met God” (Gen
5:24). De schrijver aan de Hebreeën concludeert hieruit: “Door het geloof is Henoch
weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God
had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat
hij God welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgeval-
lig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor
wie Hem ernstig zoeken” (Heb 11:5,6). Hij ‘wandelde met God’. Is uw verhouding met
God zodanig, dat van u gezegd kan worden dat u ‘wandelt’ met God?

Dan is er Noach. Over hem heeft dezelfde schrijver het volgende te zeggen: “Door het
geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet
gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat ge-
loof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtig-
heid, die aan het geloof beantwoordt” (vs. 7). Noach toonde geloof. Hoe? Noach deed
iets: Hij ging tegen de stroom in; hij geloofde God, en bekende kleur. Hij schaamde zich
niet voor zijn geloof in God en Diens woord.

Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling8
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Vervolgens hebben we Abraham, van wie Paulus zijn getuigenis gaf, evenals de schrijver
van de brief aan de Hebreeën. Ook Abraham wandelde met God: “En het schriftwoord
werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid ge-
rekend, en hij werd een vriend van God genoemd” (Jak 2:23). Ook bij hem ging het om
wat hij deed: “U ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit
geloof ... Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het,
op zichzelf genomen, dood. Maar, zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken.
Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn wer-
ken” (vzn 24,17,18). En wat deed hij dan? “Is onze vader Abraham niet uit werken ge-
rechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaäk op het altaar legde? Daaruit kunt u zien, dat zijn
geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de wer-
ken” (vzn 21,22).

Toen God hem opdroeg zijn vaderland te verlaten, ging hij zonder aarzelen: “Door het
geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een
plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen
zou.” En hij trok daar rond als nomade: “Door het geloof heeft hij vertoefd in het land
van de belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaäk en Jakob,
die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met
fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is” (Heb 11:8-10).

En toen het er op aan kwam, was hij zelfs bereid zijn eigen zoon te offeren: “Door het 
geloof heeft Abraham, toen hij verzocht [beproefd] werd, Isaäk ten offer gebracht, en 
hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd was: 
Door Isaäk zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij
machte was hem zelfs uit de doden op te wekken” (vzn 17,18). We moeten hierbij be-
denken dat het hier niet slechts gaat om een vader, die gevraagd wordt om zijn liefste
bezit te offeren (namelijk zijn enige zoon). Het gaat veel verder. God had Abraham een 
talrijk nageslacht beloofd. En dat nageslacht zou door zijn zoon Isaäk ontstaan. Toen
God hem vroeg diezelfde Isaäk te offeren, vroeg Hij Abraham in feite bereid te zijn om 
desondanks te blijven geloven dat Hij Zijn belofte zou nakomen. Vandaar dat de schrij-
ver aan de Hebreeën zegt: “Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit
de doden op te wekken.”

Het vraagt geloof om op God te blijven vertrouwen, in een situatie waarin de vervulling
van Diens belofte menselijkerwijze onmogelijk zou worden. Maar Abraham had al eer-
der geleerd op God te vertrouwen, toen hij nog geen zoon had, en menselijkerwijze ook
niet mocht hopen die nog te krijgen: “En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij
een vader van vele volken zou worden, volgens wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht
zijn. Maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd
versterkt in zijn geloof en gaf God eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was wat
Hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom [ook] werd het hem gerekend tot gerechtig-
heid” (Rom 4:18, 20-22). Dat is het geloof dat ook van u gevraagd wordt. Maar opnieuw:
wilt u zo op Gods beloften vertrouwen, dan moet u die eerst kennen, en er vervolgens
naar uitzien.

Rudolf Rijkeboer
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de Naam van God

aanroepen
Wat zegt een naam?
What’s in a name? vroeg de Engelse toneelschrijver William Shakespeare. Het den-
ken aan de naam van een goede vriend(in) kan verschillende beelden bij ons op-
roepen. Misschien herinneren we ons hoe die vriend(in) eruit ziet, of hoe zijn of
haar stem klinkt. Maar daarnaast zouden we ook aan zijn of haar karakter kunnen
denken, wat hij of zij gelooft, hoe hij of zij zich in het leven gedraagt. En, als het
iemand is met wie we heel intiem zijn, zullen we ons natuurlijk de genegenheid of
de liefde herinneren die ons met elkaar verbindt. Omgekeerd, ‘kennen’ we de
naam van iemand die in de media genoemd wordt, maar weten we vaak verder he-
lemaal niets van die persoon af – en we hebben er al helemaal geen persoonlijke
band mee.

De Naam van God
Een naam kennen, is dus niet hetzelfde als de persoon die deze naam draagt ken-
nen. Dit geldt evenzo voor onze kennis van de Naam van de HEERE God. Hoever
reikt ons begrip van wat die Naam in de openbaring door de Bijbel heen bete-
kent? Toch is dit begrip van de Allerhoogste een van de fundamentele principes
van het geloof, het is iets dat gelovigen samenbindt. De Naam waarmee de HEERE

God door het volk Israël genoemd en herinnerd wilde worden (Ex 3:15), is: “de
God van Abraham, Izak en Jakob”. Dit zegt iets over wat Hij was, is en zal zijn
voor dit volk. Dit wordt samengevat in JHWH: de God Die voor hen en hun nage-
slacht is en zal zijn in wat Hij Abraham, Izak en Jakob beloofde (Ex 3:13 – Ik ben
Die Ik ben; Ik ben Die Ik zijn zal, of kortweg ‘Zal Zijn’). En niet alleen voor hen,
maar voor alle mensen; want in het Nageslacht van Abraham, Izak en Jakob
(enkelvoud; zie Gal 3:16), de Heer Jezus Christus, zou God allen die hetzelfde ge-
loof als Abraham tonen, zegenen.

In het begin
De Naam HEERE (JHWH) komen we vaak tegen in het Oude Testament, maar bijna
niet in het gebruik door mensen in hun relatie met God. Eva was de eerste die de
naam HEERE noemde. Dat was toen ze het eerste kind dat ooit geboren werd, Ka-
ïn, ter wereld had gebracht: “Ik heb met hulp van de HERE een man verkregen”,

Bijbelpassages uit de HSV
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zei ze (Gen 4:1 NBG’51 – de NBG’51 vertaling gebruikt HERE en de HSV HEERE om
JHWH weer te geven). Wat Eva zei, is opmerkelijk. De Naam HEERE werd in Gene-
sis 2 genoemd voor de God Die Adam een gebod gaf, en later toen Hij het niet
gehoorzamen daarvan a�andelde (hoofdstuk 3). Maar Eva koppelde de heilige 
naam niet aan de straf voor zonde, maar aan de belofte van het Nageslacht van
een vrouw, dat de Heer zou zenden om de macht van de zonde te overwinnen
(Gen 3:15). In Eva’s woorden zit waarschijnlijk de hoop dat haar kind die Nakome-
ling zou zijn. Dus de eerste woorden over de naam van de HEERE door een mens
gesproken, zijn gekoppeld aan Zijn belofte van verlossing.

Van het begin af zien we in de Bijbel dat JHWH een Verlosser zal zijn. Het was
Eva’s kleinzoon, Enos, die deze dingen begreep; want in zijn dagen “begon men
de naam van de HEERE aan te roepen” (Gen 4:26). Dit was het begin van de aan-
kondiging aan een zondige wereld van de verlossing die Eva gezocht had. We
moeten dit niet als een ritueel gebruik van de Naam JHWH beschouwen, maar het
lijdt geen twijfel dat dit het begin was van de aanbidding met het gebruik van de
Naam HEERE, met een zeker begrip van de ware betekenis ervan.

In de Psalmen zien we dat gelovige Israëlieten die Naam later algemeen gebruik-
ten. Ze riepen de HEERE aan in hun gebeden en aanbidding, als hun God en Ver-
losser (bijv. Psalm 99:6, 105:1). Davids woorden in 1 Kronieken 16 zijn ver-
helderend, want toen de Ark van het Verbond naar Jeruzalem werd gebracht,
werd het volk geleerd God te aanbidden en, Zijn Naam aanroepende, die heilige
Naam te verheerlijken en zich erin te verheugen.

Abraham
Maar het was aan Abraham dat het voornemen van God, gekoppeld aan Zijn hei-
lige Naam, op een veel grootser manier geopenbaard werd. De HEERE sprak niet
slechts tot Abraham in diens roeping uit Ur; Hij sprak tezelfdertijd ook door een
openbaring van Zijn heerlijkheid (zie Hand 7:2). De HEERE verscheen meerdere
keren aan Abraham – drie maal in Kanaän – waarbij Hij doorging met deze open-
baring (Genesis 12:8, 13:4, 21:33). Elke keer dat God met Abraham sprak, deelde
Hij Zijn plan met hem. God wordt hier als de HEERE geïdentificeerd, en er kan 
geen twijfel over bestaan dat Abraham een nauwe relatie met JHWH als zijn God
had. Hij is het immers Die Abraham “mijn vriend” noemde (Jes 41:8). Hoe mooi is
dat! Abraham was niet slechts de ‘vriend’ van ‘een’ God, hij was een ‘vriend’ van
JHWH, met inbegrip van alles wat hij toen wist van wat die Naam betekende. We
lezen drie keer dat Abraham ‘de Naam van de HEERE aanriep’ (Gen 12:8, 13:4,
21:33). Niet slechts om God als JHWH aan te spreken, maar ook in de erkenning
dat dit glorierijke, Wezen zijn God was, Wiens woord hij geloofde en Die hij van
ganser harte gehoorzaamde.

Andrew E. Walker – Vertaald en bewerkt met toestemming van the Christadelphian magazine



12

Maar al had Abraham een gedeeltelijk begrip van wat deze Naam ten volle bete-
kent, hij sprak God nooit alleen hiermee aan. In Genesis 14 zien we dat zijn begrip
vergroot werd door de zegen die Melchizedek hem gaf: “Gezegend zij Abram
door God de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!” Al was dit een man die
sprak, hij werd door God geïnspireerd om deze zegen te geven; want, zoals de
Psalmist dichtte: “Daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwig-
heid” (Psalm 133:3). Hier is de grootheid en almacht van zijn God. Hij is de Aller-
hoogste, de HEERE van de hele schepping, Wiens Naam verbonden is aan de ze-
gen van onsterfelijk leven in de toekomst. We zien Abrahams erkenning hiervan
in zijn volgende ontmoeting met God.

Aan het begin van Genesis 15 was het “het woord van de HEERE”, dat in een visi-
oen tot Abraham kwam. Dit is de eerste keer dat deze woorden in de Bijbel ge-
bruikt worden, en het toont de intieme band tussen de goddelijke Naam en de
schriften. Er werd Abraham een grote belofte geopenbaard, want de HEERE zelf
zou Abrahams “loon zeer groot” maken. We hebben de geïnspireerde woorden
van de apostel Petrus nodig om te begrijpen wat dit betekent: “moge genade en
vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze
Heere. Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het le-
ven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft
door Zijn heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare
beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke na-
tuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht
bent” (2 Petr 1:2-4).

Het was de goddelijke macht van de HEERE en de roeping door Zijn heerlijkheid,
die de prachtige en ontzagwekkende belofte aan Abraham gaf dat het eeuwige
leven dat hem al beloofd was, en aanwezig was in de zegen van Melchizedek, er
een zou zijn waarin hij de ware aard van de HEERE zou delen. Het zou ons daarom
niet moeten verwonderen dat Abraham in zijn antwoord God als “HEERE

God” (Adonai JHWH) aansprak; een titel die uitsluitend van toepassing is op de
HEERE, de Allerhoogste, Die de Bezitter is van alles in de hemel en op de aarde, en
spreekt van Zijn soevereine majesteit en macht.

Het bij elkaar brengen van deze aspecten van de Naam van God wordt herbeves-
tigd bij de volgende keer waarop de HEERE zo aangesproken werd. Dat was uit de
mond van Mozes, toen hij Israël aanspoorde het Beloofde Land binnen te trek-
ken: “Ook smeekte ik de HEERE in die tijd om genade en zei: Heere HEERE [Adonai
JHWH]! Ú bent begonnen aan Uw dienaar Uw grootheid en Uw sterke hand te
tonen. Want welke god is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en kost-
bare daden kan doen als U?” (Deut 3:23,24 – krachtige daden NBG’51).
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Er is nog een vermelding van de HEERE in het leven van Abraham in Genesis 21:
“En Abraham plantte een tamarisk in Berseba, en hij riep daar de Naam van de
HEERE, de eeuwige God, aan” (vs. 33).

Uit alle grote beloften die hem werden gedaan, is Abraham gaan begrijpen dat de
HEERE Die hij aanbad van eeuwigheid tot eeuwigheid is, dat Hij geen begin en
geen einde kent en dat deze eigenschappen verbonden zijn aan Zijn Naam. Een
deel van wat JHWH betekent, is dat Hij de eeuwige is en dus uniek. Jesaja is tot
dezelfde conclusie gekomen, toen hij over de HEERE sprak. Exact dezelfde He-
breeuwse woorden voor “eeuwige God” zitten verscholen in de (Nederlandse)
vertaling van Jesaja 46:9 die eindigt met: “Ik immers ben God, en er is geen an-
der” (NBG’51). Niets en niemand is op enige wijze vergelijkbaar met de HEERE, de
eeuwige God.

(vervolg van pagina 3)
Jezus zei dus eigenlijk: ‘Als jullie onrechtvaardige rechters goden, zonen van God,
zijn, dan Ik zeker. Ik ben echter niet de HEERE of gelijk aan Hem, maar de Zoon
van de Allerhoogste, en God in de zin zoals de HEERE Zijn dienaren noemde’. En
omdat Jezus rechtvaardig is, en eeuwig leeft, is Hij de grootste/sterkste van alle
goden. Iemand die de overhand heeft, is sterk of krachtig; niet alleen fysiek, want
ook “een wijs man is sterk” (Spr 24:5). Johannes de Doper noemde Jezus “Hij Die
sterker is dan ik” (Mat 3:11). In Jes 11:2 wordt 9:5 op een andere wijze weergege-
ven: “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van raad en sterkte, de
Geest van kennis en de vreze van de HEERE”. Dit doet denken aan het moment dat
God 70 oudsten aanstelde, toen Mozes de rechtspraak niet alleen aankon: “En Hij
[God] nam een deel van de Geest die op hem [Mozes] was, en legde dat op de 70
mannen, de oudsten” (Num 11:25 NBG’51; zie Jes 1:26). Zo heeft God Zijn Geest
op Zijn Zoon gelegd, en Hem een deel van Zijn macht en heerlijkheid gegeven:
“Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom,
wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging” (Op 5:12). Dichter bij Jesaja
9:5 kunnen we niet komen!

een Bijbels antwoord op uw vraag
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Planten in de Bijbel
1. riet en bies

De moerasplanten bies (Hebreeuws: gome) en papyrus (Hebreeuws: ara) – beide
grassoorten – komen maar op twee plekken voor in Israël: in de Hula Vallei in het
noorden en langs de Jordaan. Bies heeft stilstaand zoet water nodig. Papyrus
groeit in stilstaand en stromend zoet, zuiver water, en was vooral te vinden langs
de Nijl in Egypte. Om de scheepvaart niet te belemmeren, moesten er regelmatig
planten verwijderd worden. Door vervuiling is er nu nog weinig papyrus over.

De prachtige plant kan wel tien meter hoog worden. Bovenin zit een paraplu van
grassprieten, waar kleine bruine trosjes bloemen in komen. De zaadjes zijn ge-
liefd bij vogels, die zorgen voor de verspreiding van de plant; al vermenigvuldigt
die ook vanuit het wortelstelsel. De wortels zijn heerlijk zoet. Egyptenaren kauw-
den erop, zoals wij op zoethout. De plant was heel kostbaar, doordat alles ervan
bruikbaar was. De steel wordt zo dik als een stevige mannenarm, en werd gebuikt

om biezen boten te maken. Het waren papyrus-
boten, omwikkeld met touw van biezen, de
oudste boten van Egypte. In de Bijbel zei Job
over zijn levensdagen: “Zij zijn voorbijgegaan
als boten van riet (gome)” (9:26). De bast (schil)
is stevig, waterdicht en geschikt om boten en
daken waterdicht te maken. Het binnenste van
de plant is stevig merg. Het merg dat onder wa-

ter staat, is eetbaar voor de mens, en wat boven water staat voor dieren. De rest
van de plant was materiaal voor hutten, sandalen, lampenpitten en vuren.

Bies wordt ‘maar’ drie tot vijf meter hoog en drie centimeter dik. In de bloeitijd ko-
men er op enkele plaatsen op de steel kleine trosje bruine bloemen. De stevige rech-
te stengels werden gebruikt voor vlechtwerk, zoals slaapmatten en manden, en ver-
der voor stevig touw. Het bekende mandje van Mozes was gevlochten van bies
(Exodus 2:3). In Jesaja 19 kondigt de profeet een oordeel over Egypte aan: “De rivier
zal verzanden en droogvallen … Het riet en de biezen verwelken” (vzn 5-7). Maar in
35:7 lezen we een prachtige belofte voor de gehele aarde: “Het dorre land zal tot een
waterpoel worden … [daar] zal gras zijn, met riet en biezen”.

De Egyptenaren vonden het beroemde schrijfmateriaal, gemaakt van papyrus,
uit. Hier komt ons woord papier vandaan. Ze hadden met deze uitvinding een
monopolypositie, die goed was voor de schatkist.

Nel Davids Bijbelpassages uit de HSV
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Onze natuurlijk staat
Wanneer de Bijbel de eerste mens beschrijft als gemaakt ‘naar Gods
beeld’, moeten wij ons daar niet alleen bij voorstellen dat hij in uiterlijke
gedaante op de elohim (= goden – hier worden engelen bedoeld) lijkt. Hij
heeft ook een natuur gekregen die hem moreel in staat stelt het goddelij-
ke beeld te weerspiegelen. Juist dit laatste onderscheidt de mens van de
rest van Gods schepselen op aarde. Waar deze eigenschap ontbreekt,
wordt hij als een dier – een “redeloos wezen, van nature voortgebracht
om gevangen en verdelgd te worden” (2 Pet 2:12). De tragiek van de
menselijke geschiedenis, waarover de eerste hoofdstukken van Genesis
vertellen, is dat de goddelijke gelijkenis in de mens verloren ging door de
zonde; met lijden en dood als onvermijdelijk gevolg. Wat de dood betreft
heeft de mens dus, in zijn niet behouden staat, “niets voor boven de die-
ren ... alles is geworden uit stof, en alles keert weer tot stof” (Pred
3:19,20). Dit was Gods oordeel over de zonde: de bedorven menselijke
natuur zou eindigen in de dood. De mens is nog steeds een zedenbewust
wezen, in staat de dingen van God te waarderen en te reageren op Zijn
wil. Hij is echter uitgesloten van de goddelijke natuur, en “vervreemd van
het leven om de onwetendheid, die in hem heerst” (Efez 4:18).

Zonder tussenkomst van God zou geen mens dus ook maar de geringste
hoop hebben. Onsterfelijkheid zou dan ijdele hoop zijn, omdat de weg
tot de levensboom (symbool van eeuwig leven) versperd is. Zijn wij dan
gedoemd ons leven te leiden met het sombere vooruitzicht dat de dood
voor eeuwig een einde aan ons bestaan zal maken? Het is dringend nood-
zakelijk ons vóór alles te realiseren dat dit inderdaad onze natuurlijke
toestand is. Eerst dan kan de wonderlijke betekenis van het evangelie
ons werkelijk duidelijk worden. “Want alzo lief heeft God de wereld ge-

Opstanding

en Oordeel (1)

Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling
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had, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Joh 3:16).
‘Eeuwig leven’ is niet onze natuurlijke erfenis. Omdat wij met Adam heb-
ben meegedaan, hebben wij de dood van hem geërfd. ‘Onsterfelijkheid’
is niet iets waar wij recht op hebben. Zij kan slechts door Gods genade
verkregen worden. Ja, het is een gave van God, mogelijk gemaakt door
het toegewijde leven en de offerdood van Zijn Zoon Jezus Christus. En 
deze gave wordt alleen beloofd aan wie Zijn weg, in en door Christus ge-
openbaard, aanvaarden. De geïnspireerde apostel Paulus schrijft aan
mensen met zo’n geloof. Hij herinnert hen eraan dat zij verlost zijn van
de macht van de zonde zoals een slaaf wordt bevrijd: “Wat voor vrucht
had u toen? Dingen, waarover u zich nu schaamt; immers, het einde
daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst
van God gekomen, hebt u tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwi-
ge leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade,
die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus” (Rom 6:21-23).

De opstanding
Wat betekent opstanding? Wanneer vindt die plaats? Wie staan op? Als
onontbeerlijke basis voor het begrijpen van dit onderwerp dienen wij
eerst de bovengenoemde feiten in te zien en te aanvaarden, met al hun
gevolgen. De Bijbel noemt de dood het gemeenschappelijke einde van
alle mensen, goeden zowel als kwaden. Toch wordt allen de hoop op
eeuwig leven aangeboden, op voorwaarde dat zij geloven in en gehoor-
zaam zijn aan de Here Jezus Christus “die de dood van zijn kracht heeft
beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het
evangelie” (2 Tim 1:10). Wanneer en hoe wordt dit geschonken?

De Here zelf wijst ons het antwoord op deze vragen: “Want dit is de wil
van mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem ge-
looft, eeuwig leven hebbe, en lk zal hem opwekken op de jongste
dag” (Joh 6:40). Met andere woorden: zij die werkelijk Jezus’ discipelen
worden, gaan een nieuw soort leven tegemoet. Zij zijn “overgegaan uit
de dood in het leven” (Joh 5:24), in het geloof (vertrouwen) te zijn verlost
van de veroordeling in Adam en met het vooruitzicht erfgenamen te zijn
van de rechtvaardigheid uit het geloof in Christus. Dit nieuwe leven in de
geest begint bij de doop, die inhoudt: “met Hem begraven zijn door de
doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de
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majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wan-
delen” (Rom 6:4). Een leven dat voortaan in Christus geleefd wordt, is
een nieuwe ervaring. Het doel van iedere echte discipel is in de geest van
Jezus Christus te wandelen. Hij of zij beseft dat het oude leven, geba-
seerd op de aardse dingen en de bevrediging van het vlees, verbonden is
met de dood. Het nieuwe leven, geleefd volgens de geestelijke principes
die Jezus Christus heeft onderwezen, zal daarentegen uiteindelijk leiden
tot het beërven van de natuur van God Zelf. Want “indien de Geest van
Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die
Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken door zijn Geest, die in u woont” (Rom 8:11). Deze belofte
van leven zal werkelijkheid worden bij “de opstanding op de jongste
dag”. Dat wil zeggen: bij de tweede komst van de Christus, die “levenden
en doden zal oordelen” (verg. 2 Tim 4:1,2).

Dit woord 'opstanding' is een sleutelwoord in de christelijke boodschap.
Het betekent een ‘op-staan’, of ‘op-rijzen’, en het is duidelijk dat het niet
gebruikt kan worden voor de verplaatsing van de menselijke ‘ziel’. Op-
standing houdt in dat de gestorvene herleeft in een lichamelijk bestaan.
Hij of zij ‘herrijst’, gaat weer op zijn of haar voeten staan. Dat is wat de
term fundamenteel inhoudt: niets meer, maar ook niets minder. Een zeer
eenvoudig, maar veelzeggend, verslag van de opstanding van een van de
vrienden van Jezus, is te vinden in het evangelie naar Johannes hoofdstuk
11. Lazarus is gestorven. Jezus weent. Martha en Maria, de vriendinnen
van Jezus en zusters van de gestorvene, rouwen om hun dode. Jezus
troost hen met de woorden: “Uw broer zal opstaan” (vs. 23). En dan be-
merken wij iets van het diepe geloof van Martha: “Ik weet”, zegt zij, “dat
hij zal opstaan bij de opstanding op de jongste dag”. Dit is de juiste weer-
spiegeling van de leer van de Meester over dit belangrijke onderwerp.
Maar Jezus is van plan, door Zijn vriend Lazarus uit de dood te laten op-
staan, te laten zien dat de aanspraak die Hij maakt zelf “de opstanding en
het leven” te zijn, geen loze bewering is. Er zal een dag komen waarop
zijn macht veel grootschaliger geopenbaard zal worden – zoals Martha
gelooft – bij de opstanding op de jongste dag. Hij is door de Vader aange-
steld als degene die eeuwig leven schenkt. Wie in Hem gelooft zal weer
leven, ook al is hij gestorven. Wie nog levend zal zijn, wanneer Hij in heer-
lijkheid verschijnt, zal nooit sterven (vzn 25,26). Het grote wonder, dat nu
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gaat gebeuren, zal een voorproef zijn van die dag; een bewijs van zijn
door God gegeven macht om doden op te wekken. Als Hij dan bij het graf
gekomen is, roept Hij – nadat Hij Zich tot Zijn Vader gewend heeft in ge-
bed – “met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!” En de gestorvene
komt naar buiten, “de voeten en de handen gebonden met grafdoe-
ken” (vzn 43,44). Dit opvallende wonder laat duidelijk zien wat opstan-
ding precies inhoudt: een ‘op-staan’ of ‘her-rijzen’ uit de toestand van de
dood, van geen bewustzijn van leven.

Het was ongetwijfeld de bedoeling van de Here, dat dit wonder de belof-
te zou verkondigen van een vergelijkbare opstanding van wie in Hem
ontslapen zijn, wanneer Hij met macht en heerlijkheid naar de aarde te-
rugkeert. Al in oudtestamentische tijden was dit de hoop die de knechten
van God voorgehouden werd, zoals een engel Daniël in een profetie over
de laatste dagen voorzegde: “Velen van hen die slapen in het stof van de
aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versma-
ding, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans
van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de
sterren, voor eeuwig en altijd” (Daniël 12:2,3). In het Nieuwe Testament
is het beeld van ‘slaap’ overgenomen om de dood te beschrijven van wie
God toebehoren. De doden ‘in de Here’ slapen. Dit is het normale Bijbel-
se beeld dat de angst voor de dood wegneemt. Ofschoon zij al lang dood
en begraven zijn, kan toch van hen gezegd worden: “voor Hem leven zij
allen” (Luc 20:38). Zij zijn niet ‘vergaan’, op de wijze zoals zij die geen
hoop op Christus hebben. Zij rusten in hun graf tot de komst van Hem die
het leven schenkt, om te worden geroepen tot een leven dat, anders dan
het tegenwoordige, blijvend en glorierijk zal zijn. Het opgaan van de “zon
van de gerechtigheid” zal een nieuw tijdperk inluiden, waarin zij uit hun
graven zullen worden geroepen, opdat zij mogen “stralen als de zon in
het koninkrijk van hun Vader” (Mat 13:43). Dit is de troost die Paulus de
gelovigen geeft “wat betreft hen, die ontslapen, opdat u niet bedroefd
bent, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben”: “Want indien wij
geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die
ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij
u met een woord van de Here: wij, levenden, die achterblijven tot de
komst van de Here, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want
de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het
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geklank van een bazuin van God, neerdalen van de hemel, en zij, die in
Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, leven-
den, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd
met de Here wezen” (1 Tes 4: 13-17). In deze verzen heeft Paulus de be-
stemming op het oog van hen die op de dag van Christus goed bevonden
(gerechtvaardigd) zullen worden. Zijn troost is kennelijk alleen voor deze
groep bestemd. En het wegroepen van levenden en doden gebeurt ge-
lijktijdig: ze zullen samen de Meester ontmoeten, en na door hun Here
verheerlijkt te zijn, zullen zij voor altijd met Hem zijn. Het is de moeite
waard te bekijken dat het in deze passage gaat over dezelfde twee groe-
pen gelovigen als die Jezus in Johannes noemt: zij die al gestorven zijn,
en zij die nog tot de levenden behoren. Bij de terugkomst van de Here
worden de doden opgewekt, terwijl de levenden “samen met hen op de
wolken weggevoerd worden, de Here tegemoet”, om “altijd met de He-
re” te zijn en deel te hebben aan het regeren van de “nieuwe hemelen en
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”.

De heidense leer van de onsterfelijkheid van de ziel heeft in het christen-
dom deze heerlijke hoop op het persoonlijk deelkrijgen aan de opstan-
ding bij Christus’ komst teniet gedaan. Ze heeft de aandacht van de
meesten afgeleid van het verlangend uitzien naar de tweede komst van
Christus, als kern van hun hoop op onsterfelijkheid. Wat is overgebleven,
is een vage hoop op iets dat in de Bijbel niet beloofd wordt. Wie echter
de waarheid van de sterfelijke natuur van de mens begrepen heeft, en de
betekenis van de beloofde opstanding uit de doden kent, kan met de
apostel Paulus zeggen dat zijn “leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook u met Hem ver-
schijnen in heerlijkheid” (Kol 3:3,4).

Alleen in Christus hebben wij hoop op leven. Het tegenwoordige leven
van de natuurlijke mens is kortstondig, vergankelijk. In feite is het een
levende dood, want het zal onvermijdelijk met de dood eindigen. En om-
dat de christelijke hoop zich op Christus concentreert, zou de ware chris-
ten moeten verwachten dat Hij uit de hemel zal verschijnen om hem of
haar dat leven te schenken – en dus niet dat hij of zij naar de hemel gaat
om daar dat leven te ontvangen. In verband daarmee vermeldt de Here
Jezus heel duidelijk dat het bijeenbrengen van zijn volk gedaan zal wor-
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den door de engelen. In een wonderlijke profetie over de gebeurtenissen
waarmee de tweede komst gepaard gaat, beschrijft Hij de ‘Mensenzoon’
komende “op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn
uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste
van de hemelen tot het andere” (Mat 24:30,31). Hij zegt niet dat het ge-
hele menselijk geslacht bijeengebracht zal worden, maar ‘zijn uitverkore-
nen’. Er zijn mensen die niet bij Christus’ komst geoordeeld zullen wor-
den. Dat zijn zij die niet “in Jezus ontslapen” zijn, en daarom vergaan zij
in de dood. “Hun nagedachtenis is vergeten” zegt de Prediker (Pred 9:5).
Zulke mensen worden, volgens het principe in Romeinen 2:12, niet uit de
doden opgewekt: “Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen
ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd heb-
ben, zullen door de wet geoordeeld worden”. Allen, uit alle generaties,
die Gods wil gekend hebben, en daardoor verantwoordelijk zijn gewor-
den voor wat zij daarmee gedaan hebben, zullen opgewekt worden op de
dag van Christus, om voor Hem als Rechter verantwoording af te leggen.
Heiligen uit het Oude Testament, die al lang dood zijn, zullen weer op de
aarde staan. Abraham, Isaäk en Jakob zullen daar zijn, volgens een uit-
spraak van de Here zelf, samen met al de profeten. Ook de geloofshelden
die in Hebreeën 11 worden genoemd: zij die vanaf Abel, de zoon van
Adam, “slapen in het stof van de aarde”, wachtende op de roep die hen
zal wekken om op te staan. Niemand zal op dat tijdstip de beloofde zege-
ningen al verkregen hebben, zegt de geïnspireerde schrijver. Het heeft
God, in Zijn genade, namelijk behaagd ook latere generaties te roepen
om erfgenamen te zijn van dezelfde belofte, opdat allen tegelijkertijd
verheerlijkt zullen worden: “Ook deze allen, hoewel door het geloof een
getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar
God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de vol-
maaktheid konden komen” (Heb 11:39,40).

Sinds Christus’ prediking op aarde en zijn hemelvaart, zijn mensen uit alle
volken door het evangelie tot Gods dienst geroepen. De bekendheid met
dit evangelie is de grondslag geworden van de verantwoordelijkheid van
een mens tegenover zijn Maker. De Bijbel geeft geen aanleiding te ver-
onderstellen dat ook zij die onbekend zijn met het evangelie opgewekt
zullen worden; want onbekendheid met Gods weg sluit de mens uit van
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het leven dat Hij schenkt. Maar kennis van ‘de waarheid’ (zoals het evan-
gelie in het Nieuwe Testament genoemd wordt), die de mogelijkheid van
eeuwig leven opent, brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee: “Zie
dan toe, dat U Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontko-
men zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed ho-
ren, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de he-
melen spreekt ... want onze God is een verterend vuur” (Heb 12:25,29).
Iemand die opzettelijk weigert het evangelie te gehoorzamen, zal niet
ontkomen aan de gevolgen die dat met zich meebrengt. De opstanding
op de jongste dag zal van alle generaties die geleefd hebben, hèn uit hun
graven roepen die verantwoording schuldig zijn aan God, doordat zij Zijn
Woord gehoord en Zijn wil gekend hebben. “Er zal een opstanding zijn”,
zei Paulus tot de Romeinse stadhouder Felix, “van rechtvaardigen én on-
rechtvaardigen” (Hand 24:15).

De werkelijkheid van de opstanding van Christus
Het hoeft niet vreemd te klinken dat de opstandingsleer zo sterk met het
christelijke geloof verweven is, want het christendom is ontstaan dankzij
het feit van een leeg graf. De opwekking tot eeuwig leven van Jezus
Christus, op de derde dag na zijn kruisiging, is in feite de hoeksteen van
onze hoop op eeuwig leven. De apostelen namen geen halfslachtige hou-
ding aan ten opzichte van het feit van Christus’ opstanding, zoals tegen-
woordig vaak gebruikelijk is. Zij verkondigden ronduit dat het graf, waar-
in het gekruisigde lichaam van de Here gelegd was, op de derde dag leeg
was; en niemand durfde dat tegenspreken – en kon dat ook niet! Zij be-
schreven hun eigen verbazing over wat er gebeurd was. Toen het tot hen
doordrong dat het lichaam van Jezus er niet meer was, sloeg hun onge-
loof om in een wonderlijk besef van de waarheid: “Simon Petrus dan
kwam ook, hem [Johannes] volgende, en hij ging het graf binnen en zag
de windsels liggen, maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was,
zag hij niet bij de windsels liggen, maar opgerold, terzijde op een andere
plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf geko-
men was, naar binnen, en hij zag het en geloofde” (Joh 20:6-8). Hun ze-
kerheid over de opstanding van de Here kwam niet voort uit een eerdere
verwachting. De wens was niet de vader van de gedachte, want “zij ken-
den de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan”. Pas toen
Jezus later hun ogen opende voor de geweldige betekenis van wat er was
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gebeurd, zagen ze dat er in de Schriften al voorafschaduwingen en voor-
zeggingen waren van de opstanding van de Messias.

Een wonderlijk voorbeeld hiervan is dat van het offeren van Isaäk door 
zijn vader Abraham. Hier is een vader, bezig met voorbereidingen om zijn
geliefde zoon te offeren, en hij spreekt die gedenkwaardige voorzegging 
uit: “God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer”. Zo groot was 
het geloof van Abraham, dat hij op Gods bevel zijn zoon op het altaar wil-
de slachten. Hij kon dat doen omdat “Hij heeft overwogen, dat God bij
machte was hem (Isaäk) zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit
heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen” nadat de stem
van een engel zijn hand tegenhield (Heb 11:18,19). De Vader gaf Zijn
eniggeboren Zoon, om voor eens en altijd voor onze zonden aan het
kruis te sterven. De handen van zijn ‘slachters’ werden toen niet tegenge-
houden. In zijn plaats werd geen ram gegeven. God “heeft voorzien in
een lam ten brandoffer”: Zijn geliefde Zoon. Zo is de voorafschaduwing 
uitgewerkt in de grimmige werkelijkheid van Golgotha. En ze werd vol-
tooid door de glorieuze herrijzenis van de Zoon van God, op de ochtend
van de derde dag. Maar er was in de Schriften niet alleen deze vooraf-
schaduwing van Christus’ opstanding – die was ook rechtstreeks voor-
zegd. In Psalm 16 staat de profetie: “Ik stel mij de Here bestendig voor
ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom ver-
heugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid
wonen; want U geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat U uw
gunstgenoot de groeve zien. U maakt mij het levende pad bekend; over-
vloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand,
voor eeuwig” (Ps 16:8-11). Van wie zegt de profeet dit, kunnen wij ons
afvragen, van zichzelf of van iemand anders? En wij worden niet in het
onzekere gelaten. Het antwoord wordt duidelijk gegeven in de toespraak
van Petrus op de Pinksterdag (Hand 2:29-32). David, die de bovenstaan-
de woorden heeft geschreven, “is én gestorven én begraven, en zijn graf
is bij ons tot op deze dag” zegt de apostel. Maar, omdat hij een door God
geïnspireerde profeet was, voorzegde hij de opstanding van de Christus.
Hij was het, die niet in het graf gelaten zou worden. Zijn vlees was het,
dat geen ontbinding zou zien. Het was de Christus, die God op zou wek-
ken om op Davids troon te zitten. En nu had Hij dat gedaan: “Deze Jezus
heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn” (vs. 32).

L. W. Richardson
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Psalm 2
Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion ...

“Waarom woeden de heidenvolken ...? De koningen van de aarde stellen zich
op ... tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde”, begint Psalm 2. De geschiedenis
leert, dat in alle tijden mensen een neiging hebben om in opstand te komen te-
gen God. En niet alleen tegen Hem, maar ook tegen “Zijn Gezalfde”.

Wie is deze “Gezalfde”? Hij moet toch dezelfde zijn als “Mijn Koning” in vers 6 en
“Mijn Zoon” in vers 7: “U bent Mijn Zoon; Ík heb u heden verwekt”. Deze titels
‘Gezalfde’, ‘Zoon’ en ‘Koning’ horen bij Jezus Christus.

Na Jezus’ kruisdood en opstanding predikten de apostelen in Jeruzalem. Toen de
autoriteiten dit verboden, bad de verzamelde gemeente tot God en citeerde de
eerste verzen van Psalm 2. Als commentaar voegden zij toe: “Want, in waarheid,
tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus
samen met de heidenen en de volken van Israёl bijeengekomen ...” (Hand 4:27). 
Ook tegenwoordig verzet men zich tegen God; maar binnenkort zal Zijn Gezalf-
de komen om de aarde tot Gods Koninkrijk te maken: “Ik zal U de heidenvolken
als Uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit” (Ps 2:8). Zoals de en-
gel Gabriёl tot Maria zei: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste ge-
noemd worden, en God ... zal Hem de troon van Zijn Vader David geven” (Luc
1:32). Het gaat in Psalm 2 dus om een profetie dat een groot deel van de mensen
Jezus Christus niet als Koning wil hebben. Ook Jezus zinspeelde hier op (Lucas
19:14,27). Maar het is Gods besluit Hem Koning over de aarde te maken.

In de 21ste eeuw doen de wereldmachten en -leiders zich trots voor, en willen
niets weten van God en Zijn doel. Voor Hem betekenen zij in hun verzet echter
niets: “Die in de hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten” (Ps 2:4).
Wanneer Christus komt, zal Hij voor God regeren en de tegenstand breken: “Hij
zal hen hoeden met een ijzeren staf” (Op 2:27; 19:15, een weerklank van Ps 2:9).

De vraag aan u en mij is: erkennen wij Jezus Christus als onze Koning en ver-
wachten wij Hem spoedig uit de hemel? Zo ja, dan hoeven wij niet bang te zijn
voor zijn toorn, want dan geldt de zaligspreking waarmee de psalm eindigt:
“Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!”

begrijpend zingen

zal God met nog grotere vreugde lofzingen

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

John Morris Bijbelpassages uit de HSV



24

der). Het is dan ook even onbetwistbaar
dat God de Eigenaar is van Zijn schep-
ping. Hij is daarom Eigenaar van de aar-
de, het land daarop, en ‘de landen’ waar
dat land in is onderverdeeld.

In het Hebreeuws kan het woord erets
zowel aarde als land betekenen. Uit het
verband moet blijken wat bedoeld
wordt. Soms is een latere verklaring in
de Bijbel nodig. In Psalm 24, bijvoor-
beeld, loofde David God met de woor-
den: “De aarde (erets) is van de HEERE en
al wat zij bevat, de wereld en wie er wo-
nen” (vs. 1). Met een ‘want’ in vers 2 legt
hij het verband met het feit dat God de
aarde heeft geschapen. Erets moet hier
dus inderdaad met aarde worden weer-
gegeven en niet met de beperktheid van
het land Israël. Maar dat God daar ook
Eigenaar van is, is inbegrepen in het feit
dat Hij de Eigenaar van de aarde is. Dit is
geen filosofie van David, maar wat God 
Zelf heeft gezegd, en waarover David in
de boeken van Mozes las.

Toen de Israëlieten na de uittocht uit
Egypte bij de berg Horeb waren aange-
komen, zei God: “Als u nauwgezet Mijn
stem gehoorzaamt en Mijn verbond in
acht neemt, dan zult u uit alle volken
Mijn persoonlijk eigendom zijn, want
heel de aarde is van Mij” (Ex 19:5). We
zien hier dat God het volk Israël Zijn per-
soonlijk eigendom kan noemen, omdat

Licht op de wereld en het Nieuws

belangrijke feiten in het licht van de Bijbel

1. Van wie is het land?

Palestina is misschien wel het meest
betwiste stukje grondgebied op aarde.
Duizenden jaren is hier al om gevoch-
ten. De afgelopen 70 jaar heeft het in
het brandpunt van wereldwijde aan-
dacht gestaan, omdat de Israëli’s aan de
ene kant en de Palestijnen en een deel
van de Arabieren aan de andere kant elk
hun eigen claim op dit gebied hebben
gelegd, en die met allerlei vormen van
geweld aan elkaar duidelijk maken.

In een serie artikelen zullen we de Bij-
belse achtergronden bekijken van dit
“Palestijnse vraagstuk”. En we zullen
zien dat het antwoord niet a�angt van 
menselijke aanspraken, maar van uit-
spraken en beloften van God Zelf. Laten
we beginnen met het land als zodanig.

Wie gelooft in de Schepper, weet dat
God het ‘al’ geschapen heeft; dus ook
de aarde. Hij vormde land uit de wereld-
zee die de aarde bedekte. Niet iedereen
die religieus is gelooft dit; maar wat op-
valt, is dat geen enkele godsdienst een
andere Schepper in plaats van die van
de Bijbel plaatst. Joden, Christenen en
Islam erkennen Hem als de enige God.
Zij gaan uiteen bij de vraag door wie Hij
Zich openbaart. Het is een onbetwist-
baar feit, dat als iemand iets creëert, hij
de eigenaar daarvan is (tenzij hij dat
doet in dienst en opdracht van een an-

Bijbelpassages uit de HSV
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God geeft als Eigenaar van de aarde,
land aan wie Hij wil. Paulus verkondigde
in de ‘godenrijke’ stad Athene: “De God
Die de wereld gemaakt heeft en alles
wat daarin is. Deze, Die een Here van de
hemel en van de aarde is … maakte uit
één bloed [enkele NBG’51] heel het
menselijk geslacht om op heel de aard-
bodem te wonen; en Hij heeft de hun
van tevoren toegemeten tijden bepaald,
en de grenzen van hun woonge-
bied” (Hand 17:24-26). Eén van die be-
grensde gebieden is dat wat Hij Abra-
ham gaf. Nadat hij op Gods bevel naar
het land Kanaän was gegaan, zei God
tot hem: “Sla toch uw ogen op en kijk
vanaf de plaats waar u bent … want al
het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig
aan u en aan uw nageslacht geven”;
“Sta op, ga het land door in zijn lengte
en breedte, want Ik zal het u ge-
ven” (Gen 13:14,15,17). Wat zijn de gren-
zen van dit gebied? In Zijn verbond met
Abraham zei God: “Aan uw nageslacht
heb Ik dit land gegeven, van de rivier
van Egypte af tot aan de grote rivier, de
rivier de Eufraat” (15:18; zie ook 1 Kon
4:21). In latere tijden herinnerde God
het volk Israël hieraan: “Ik zal de voet
van Israël nooit meer doen wijken uit dit
land, dat Ik hun vaderen gegeven heb (2
Kon 21:8; zie o.a. ook Neh 9:36, Ps
105:11, Jer 3:18, Ezech 36:28).

Samengevat zien we dat God, als de
Schepper van hemel en aarde, rechtens
Eigenaar is van alles dat Hij heeft ge-
maakt. Hij kan daarom gebieden op
aarde toewijzen aan mensen en volken.
Het gebied dat ligt tussen Egypte en de
rivier de Eufraat heeft Hij aan Abraham
en zijn ‘nageslacht’, Israël, gegeven.

Hij de Eigenaar is van de aarde en al wat
daarop is. Toen Mozes’ taak ten einde
kwam, herinnerde hij het volk aan deze
uitspraak van God: “Zie, van de HEERE,
uw God, is de hemel, ja de allerhoogste
hemel [Gods woonplaats] de aarde en
alles wat erop is” (Deut 10:14). Nadat
Job overmoedig gesproken had, berisp-
te God hem en deed de uitspraak: “Wat
onder heel de hemel is, is van Mij” (Job
41:2b; vergelijk Ps 50:12b). Was dit alles
primitief geloof van de tijd vóór Chris-
tus? Neen. Kijk naar Paulus’ citaat van
deze woorden: “Van de Heere immers is
de aarde en haar volheid” (1 Kor 10:26).

Zijn er dan ook passages waarin God
onomwonden zei dat het gebied dat de
Israëlieten bewoonden, en nu weer be-
wonen, van Hem is. Jazeker! In het boek
van de profeet Hosea wordt dit gebied
“het land van de HEERE” genoemd (9:3).
Volgens 2 Kronieken 7:20 waarschuwde
God koning Salomo en het volk Israël
geen afgoden te dienen, want als zij dat
zouden doen, “zal Ik hen wegrukken uit
Mijn land, dat Ik hun gegeven heb.” In
het boek van de profeet Ezechiël werd
zowel de ballingschap van de rest van
Juda, als het herstel van geheel Israël
voorzegd. In hoofdstuk 36 is Gods ver-
wijt aan de omringende volken, dat zij
het ontvolkte land Israël in bezit hadden
genomen: “… daarom, zo zegt de Heere
HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn
naijver heb Ik gesproken tot het over-
blijfsel van de heidenvolken en tot heel
Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk
bezit hebben gegeven met de blijdschap
van heel hun hart”. Om welk land gaat
het hier? “Profeteer daarom over het
land van Israël …” (Ezech 36:5,6).

Jan Koert Davids



De Joden en de demonen (vervolg)
Toen Israël na vele eeuwen van afgoderij en andere ongehoorzaamheid aan God
in ballingschap moest gaan naar het gebied waar hun vader Abraham vandaan
kwam, keerde het goede deel van het volk zich af van het dienen van goden van
hout en steen en metaal, maar...

De invloed van de religie tijdens heidense overheersing
Nadat de Meden en Perzen het Babylonische Rijk hadden ingenomen, kwamen
de ballingen in aanraking met het dualistische geloof in een god van het goede
(Ahoera Mazda – staand voor licht, wijsheid en waarheid) en een god van het
kwade (Angra Mayniu of Ahriman – de kwade geest). De eerste heerste als het
licht, de tweede als het donker was. God richtte Zich vooraf tot de toekomstige
Perzische koning Kores (Cyrus): “Ik gordde u, hoewel u Mij niet kende, opdat
men het wete waar de zon opgaat en waar zij onder gaat, dat er buiten Mij nie-
mand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander, die het licht formeer en de duister-
nis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles” (Jes
45:5-7). Deze Kores zou een belangrijke rol spelen in de heilsgeschiedenis van
Israël (vs. 4), omdat hij opdracht zou geven tot de bouw van tempels voor de go-
den van de volken waar hij over heerste – ook voor de God van Israël in Jeruza-
lem (vs. 13). Omdat God van te voren aangaf wat in de toekomst zou gebeuren
(vs. 21; 48:3, 6b-8a), was deze boodschap in eerste instantie bedoeld voor de Is-
raëlieten, zodat zij in hun ballingschap niet in de verleiding zouden komen hun
onheil toe te gaan schrijven aan een god van de duisternis. Toch hebben zij – zo-
als zo vaak; zie Jes 48:3-6 – de waarschuwingen niet ter harte genomen, en zijn
zij gaan geloven in een geestenwereld. Later overwonnen de Grieken het Perzi-
sche Rijk en werd ook het land Israël gehelleniseerd. Zo deed de Griekse goden-
wereld daar zijn intrede. De god van de duisternis, die de Joden
‘Beëlzebub’ (heer van het huis – van het kwaad, de duisternis) en
‘satan’ (tegenstander – van God) noemden, kreeg onder hen vele dienaren in de
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rol van ‘demonen’, die als kwade machten en onheilbrengers een belangrijke
plaats gingen innemen in het Joodse volksgeloof. Ook de idee van een plaats van
(eeuwige) pijniging deed zijn intrede. De Romeinen hadden op hun beurt het
Griekse gedachtegoed verwerkt in hun godenwereld. Toen Jezus Christus in Isra-
ël predikte, had Hij te maken met een al eeuwenlang geloof in een ‘satan’ en
‘demonen’, en alles wat daarmee samenhing.

Het is interessant na te denken over wat er toen in de gedachten van mensen
moet zijn omgegaan, omdat we er ideeën van het latere christendom in kunnen
herkennen, zoals we nog zullen zien. Neem de gelijkenis van de rijke man en de
arme Lazarus in Lucas 16 vanaf vers 19. De mensen die daar bij name genoemd
worden, zijn doden en dus niet meer stoffelijk maar geesten. De rijke man is in 
‘de hel’, en Abraham en Lazarus zijn in ‘het paradijs’. Als de rijke man Abraham
dan vraagt Lazarus naar zijn broers te sturen – om hen ernstig te waarschuwen
hun leven te veranderen, zodat zij niet in ‘de hel’ komen – zou Lazarus dus een
agathodaimon zijn, een goede geest.

Gods werkzaamheid in kracht erkennen of ontkennen
In de artikelen 30-33 ben ik ingegaan op de plaatsen in het Nieuwe Testament
waar over ‘demonen’ wordt gesproken. Wat daar opvalt, is dat Jezus de opvattin-
gen van zijn tijdgenoten niet aan de hand van Schriftpassages weerlegt. Zij moe-
ten kennelijk zelf inzien en erkennen – uit wat zij weten van Gods openbaring
van Zichzelf, en door wat zij zien en horen van het werk dat Jezus onder en met
hen doet – dat zij getuigen zijn van Gods werkzaamheid. Hun HERE, de God van
Abraham, Isaäk en Jakob, is bezig Zijn verbonden en eeuwenlang gegeven belof-
ten voor hun ogen en oren te vervullen. (Veel van?) hun geestelijke leiders had-
den hun keuze gemaakt, naar aanleiding van de vraag die hun voorouders al aan
Mozes stelden: “Is de HERE in ons midden of niet?” (Ex 16:7), namelijk: ‘Nee’. Zij
hadden vanuit hun verkeerde Schriftuitleggingen, voorstellingen en ideeën de
conclusie getrokken dat God niet in Jezus van Nazaret in hun midden was, en dat
Hij dus niets anders kon zijn dan een dienaar van de ‘baas’ van de demonen,
‘satan’, en daarom slecht, verderfelijk, was. Jezus’ reactie daarop is een ‘logische
redenering’, waarin Hij een beroep doet op hun gezond verstand. Let op het ge-
bruik van het woord ‘indien’, als het zo is dat, waarmee Jezus hen voor een keuze
stelt: “Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen
stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden. En indien de satan de sa-
tan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen
standhouden? En indien Ik door de overste van de boze geesten de boze geesten
uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? ... Maar indien ik door de Geest van
God de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over u geko-
men” (Mat 12:25-28). Dat laatste is de kern van wat Hij wil zeggen. Zijn woorden
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zijn niet bedoeld als uitleg, laat staan bevestiging, van het bestaan van een we-
reld van kwade machten – zoals velen in het christendom, die hun opvattingen
daarover willen verdedigen, ze beschouwen. Jezus neemt hun ideeën als uit-
gangspunt, om van daaruit – op de wijze zoals Jesaja eeuwen daarvoor ook
moest doen – te laten zien dat ze niet passen in Gods openbaring van Zichzelf en
van Zijn werk. Veel Joodse leiders hadden hun eigen ideeën over het Koninkrijk,
en wie daar wel en niet toe behoorden. Jezus paste daar voor hen niet in (zie
vooral Joh 8 vanaf vers 30). Ze zeiden daarom tegen het volk dat zij, als ze met
Jezus omgingen, een vijand van God waren (zie o.a. Joh 9:22; 10:33). Maar als de
aannames niet kloppen, houden menselijke verklaringen geen stand. Jezus draait
hun idee over ‘satan’ en ‘demonen’ om, door te laten zien dat de aanname
dat die aan het werk zijn niet klopt, en dat dus de Geest van God aan het werk
is; en wel aan de hand van het bewijs van die gezonde man of vrouw! Dat zegt
meer dan duizend woorden...

Gods verlossing in Christus
Wat God in Zijn Zoon Jezus Christus doet, is – op grond van geloof en berouw
over gedane zonden – de gevolgen van Zijn vonnis in de Hof gedeeltelijk teniet
doen. De genezingen zijn, volgens Zijn woord door de profeten, de tekenen van
het Koninkrijk (Mat 11:5; o.a. Jes 29:18,19), van de tijd dat Zijn ‘heerlijkheid’ (Zijn
aanwezigheid in werkzaamheid en kracht) weer in hun midden is. De profeet
Ezechiël had in een visioen namelijk gezien dat Gods ‘heerlijkheid’ de tempel en
Jeruzalem, kort voor de inname van de stad door Babel, had verlaten (Ezech
10:18 en 11:23). Nu is deze terug. Niet in een wolk boven de ark van het verbond,
zoals bij de inwijding van de tempel door koning Salomo, maar in Zijn Zoon, Je-
zus van Nazaret (Joh 1:14). Het doodvonnis over de zonde van de mens wordt
niet ingetrokken, maar Jezus laat wel door opwekkingen van doden zien dat God
Zijn beloften, dat de doden die in geloof stierven en sterven, op de ‘jongste dag’
zullen opstaan (Joh 6:39,40; 11:25,26) en eeuwig leven ontvangen. De genezin-
gen zijn daarom niet zomaar terloopse daden uit medelijden en liefdadigheid. Ze
hebben een doel: het volk Israël erop wijzen dat hun lang verwachte Messias in
hun midden is, en zijn het bewijs dat God in Hem werkzaam is met kracht om hen
te verlossen van zonde en dood.

De mens zelf is de oorzaak en reden voor ‘het onheil’ dat hem treft
‘Demonen’ uitdrijven mogen we dan ook niet voorstellen als louter zieken gene-
zen. De ‘demon’ die iemand heeft is geen zelfstandige geest van buitenaf, maar
is zijn eigen geest. Het is de mens zelf, met zijn of haar verkeerde natuur, gezind-



29

38. Boze geesten — samenvatting en aanvullingen (2)

heid, die hem of haar brengt tot van God afwijkende gedachten, ideeën, opvat-
tingen, gedrag etc., en daardoor tot ‘het kwade’. Zo iemand is ‘de boze’, de
slechte mens, of zelfs de kwaadaardige mens. Jezus zegt tot de leiders die Hem
willen vermoorden “U hebt de duivel tot vader” (Joh 8:44). Dat bedoelde Hij ui-
teraard niet letterlijk, in de zin van dat de duivel/satan gemeenschap had gehad
met hun moeders. Judas zegt in vers 11 van zijn brief, dat zij zich hadden laten
verleiden voor een ‘Bileamsloon’ – het behouden van hun positie met alle we-
reldse voordelen daarvan – om Jezus te vervloeken (zie Num 2:6,7); net als Ko-
rach en zijn aanhang in opstand waren gekomen tegen God (Num 16:11); en
geen acht sloegen op de waarschuwing van God aan het adres van Kaïn te strij-
den tegen zulke verkeerde overwegingen, die als een belager aan de deur van
het hart liggen en tot zonde verleiden (Gen 4:7). Waar het Jezus ook – en waar-
schijnlijk vooral – bij zijn genezingen om gaat, is het uitbannen van iemands ver-
keerde idee over wat er achter de ziekte zit. In plaats van te erkennen dat God al
in de Hof Zijn vonnis over de zonde had uitgesproken, en mensen van alle tijden,
ook in Israël, dagelijks de gevolgen daarvan ervoeren, zochten zij – net als de
heidenen – de oorzaak in ‘kwade machten’ in plaats van bij de HERE, Die gezegd
heeft: “Ik ben de HERE ... die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE doe
dit alles” (Jes 45:7; zie als voorbeeld Ezech 39:28,29). We zien dan ook dat Jezus
regelmatig bij een genezing zegt: “zondig niet meer”, “uw zonden zijn u verge-
ven”. Als bovennatuurlijke kwade machten niet bestaan, dan geneest Jezus de
mensen dus met hun ziekten meteen van hun geloof in ‘demonen’, zodat ze er-
kennen dat zij zelf gezondigd hebben. De zonden kunnen een mens alleen ver-
geven worden als hij zijn verantwoordelijkheid daarvoor neemt. Die ze dus niet
afschuift op een ‘kwade macht’, maar belijdt: ‘Ik heb tegen U gezondigd’. En
zelfs als de mensen die Jezus geneest de gedachte aan ‘demonen’ niet (meteen)
kunnen loslaten, dan moet het voor hen duidelijk en vooral bevrijdend zijn dat ze
er niet bang voor hoeven zijn. Jezus toont door genezing van onverklaarbare en
door mensen niet te genezen ziekten, dat Hij machtiger is dan die ‘demonen’
waarin zij geloven. Met andere woorden: nu Hij er is, doen zij er niet meer toe. Zij
kunnen ze beter vergeten. Ze zijn in het Hebreeuws elil van het Oude Testament,
‘nietsen’. Zo lang iemand ‘met Christus’ is, heeft ‘de sterke’ geen macht over
hem of haar – wat betekent dat de dood hem of haar niet zal kunnen vasthouden
(zie Mat 12:29). Hij heeft ‘de sterke’ – de macht van de zonde en de dood –
‘gebonden’, en hem de sleutels van de eeuwige dood afgenomen om Gods kin-
deren daaruit te bevrijden (Op 1:18).

Afsluiting in nummer 2 (juni)
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Ontmoeting met:

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

Bijbelpassages uit de HSV

In 1 Samuel 16 begint de geschiedenis van David. God koos hem om
koning te worden. Toen Hij Saul verwierp, zei Samuel tot hem: “De HEE-

RE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht” (1 Sam 13:14) –
iemand “die alles zal doen wat Ik wil” (Hand 13:22). God gaf Samuel de
opdracht een nieuwe koning te zalven: “Ik zend u naar Isaï, de Bethle-
hemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zo-
nen” (16:1). Isaï was uit de stam Juda, de koningsstam (Gen 49:10). Ze-
ven zonen van Isaï kwamen één voor één bij Samuel, maar David was
daar niet bij. Voor zijn vader en broers was hij nog te jong om bij ‘de
grote mensen’ te zitten, nu er zulk belangrijk bezoek was – hij kon wel
op de schapen passen. Maar juist hem had God gekozen: “Hij verkoos
Zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan” (Ps
78:70). Op de vraag van de verbaasde Samuel aan Isai, nadat God geen
van diens zeven zonen had aangewezen, of hij niet nog een zoon had,
antwoordde Isai dat de jongste bij de schapen was. Hij noemde niet
eens zijn naam. Toen hij was opgehaald werd David openlijk, te midden
van zijn broers, tot koning gezalfd. “En de Geest van de HEERE werd
vaardig over David vanaf die dag en voortaan” (1 Sam 16:13). Hoewel
hij later grote fouten maakte, bleef hij – anders dan Saul – God trouw.

David is in veel opzichten een type van de Here Jezus. Ook Hij werd niet
door zijn broers erkend: “Want ook Zijn broers geloofden niet in
Hem” (Joh 7:5). Zijn doop vond in het openbaar plaats, waarbij God dui-
delijk maakte dat Hij Zijn Gezalfde was (Luc 3:21,22)

David was geen krachtige verschijning, zoals Saul. Zijn kracht zat in zijn
relatie met God. In de Psalmen leren we hem echt kennen, als profeet,
koning, herder, held. Hij schreef over zijn eerbied, grote dankbaarheid,
vreugde, verdriet, fouten. Hij verwonderde zich erover dat God naar de
nietige mens omziet: “wat is dan de sterveling, dat U aan hem
denkt” (Ps 8:5). Davids geloof groeide door zijn innige relatie met God,
terwijl Saul zich steeds verder van Hem verwijderde. David moest eerst
door lijden geduld leren en volledig op God gaan vertrouwen, voordat
hij een goede koning kon zijn. Ook Jezus moest veel lijden om vol-
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maakt te worden (Heb 2:10). Het lijden zelf is geen middel om vol-
maakt te worden, maar het geloof en de gehoorzaamheid, waardoor
iemand in de beproeving volhardt.

Tijdens een oorlog met de Filistijnen stelde God David op de proef. Hij
ging op bezoek bij zijn broers in het leger en zag de reus Goliath, die de
God van Israël hoonde. Hij wilde daarom de strijd met hem aangaan,
en zei tot de bange Saul: “Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer ver-
slagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij
de gelederen van de levende God gehoond heeft” (17:36). Goliath trad
hij tegemoet met de woorden: “Ik kom naar u toe in de Naam van de
HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u
gehoond hebt” (vs. 45). De HEERE schonk hem hierom de overwinning.

Toen Saul manisch depressief werd, stelde een van zijn knechten voor
zijn gemoedstoestand door muziek te verlichten: “Zie, ik heb een zoon
van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappe-
re held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van
gestalte, en de HEERE is met hem” (1 Sam 16:18). Een prachtig getuige-
nis, waaruit blijkt hoe David gezien werd. God zorgde ervoor dat David
aan het hof kwam, om het koningschap te leren. David keerde steeds,
wanneer hij niet nodig was, terug naar zijn schapen. Eerst was Saul erg
blij met David, en hield zelfs van hem. Later veranderde dat; niet van-
wege Davids persoon, maar omdat hem alles lukte en de vrouwen zon-
gen: “Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizen-
den!” (18:7). Hij begreep dat David uitverkoren was om hem op te vol-
gen. Vanaf dat moment zag hij hem als vijand en probeerde hij hem te
doden. God beschermde David. Wel moest hij vluchten en zwierf hij
rond. In de woestijn leerde hij door geduld en lijden volledig op God te
vertrouwen. God stelde hem op de proef door Saul in zijn macht te ge-
ven, zodat hij hem kon doden. Hij bezweek niet aan die verleiding. Hij
wist dat God hem op Zijn tijd het koningschap zou geven. Tegen zijn
knecht zei hij: “de HEERE zal hem treffen: óf zijn dag komt, dat hij 
sterft, óf hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt” (26:10).



met mensen

God in gesprek

Het derde voorbeeld van een gesprek tussen God en een mens is een heel ander
soort gesprek. Toch vindt het einde daarvan plaats op dezelfde locatie als waar
Mozes met God sprak. We moeten dus bedacht zijn op verwijzingen. Het gaat
hier uiteraard om Elia, en het bekende verhaal van de demonstratie van Gods al-
macht op de Karmel (1 Koningen 18).

Het heeft drie jaar niet geregend. Elia laat de priesters van de afgoden bidden dat
er vuur uit de hemel zal komen, om hun offer aan te steken; en er gebeurt niets. 
De componist Felix Mendelssohn laat in zijn oratorium Elias het sarcasme van Elia
goed naar voren komen, als hij de profeten aanmoedigt wat beter hun best te
doen. Na zijn eigen altaar met (waarschijnlijk) zeewater kletsnat gemaakt te heb-
ben, bidt Elia tot God, en zijn offer wordt door vuur uit de hemel geheel verteerd, 
inclusief de stenen van het altaar. Na deze demonstratie van grote macht roept
Elia het volk op de profeten van de afgoden te doden; maar als Izebel hoort wat
er is gebeurd, zweert ze dat Elia zelf zal sterven. Hij vlucht voor zijn leven, en dan
lezen we dat Elia tot God bidt: “Het is genoeg. Neem nu mijn leven, H����, want 
ik ben niet beter dan mijn vaderen” (1 Kon 19:4). Deze woorden van Elia lijken in
eerste instantie erg vreemd. Waarom vindt hij zichzelf niet beter dan zijn vade-
ren, en spreekt hij hiermee een oordeel uit? Wat heeft hij dan verkeerd gedaan?

Het probleem met dit gesprek is, dat we het begin niet lezen. Met wat aanwijzin-
gen worden we geacht die zelf te reconstrueren. Het verhaal begint met het eer-
ste optreden van Elia, als hij koning Achab aanspreekt (1 Koningen 17). Dit kan
niet los gezien worden van de voorafgaande woorden “Achab, de zoon van Omri,
deed wat slecht was in de ogen van de H����, meer dan allen die er vóór hem ge-
weest waren. En het gebeurde … dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de doch-
ter van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baäl ging dienen en zich
daarvoor neerboog” (1 Kon 16:30,31). Zijn huwelijk is uit politieke motieven geslo-
ten. Hij blijkt een vrij slappe koning te zijn, en Izebel behoorlijk dominant, waar-
door zij al snel haar eigen godsdienst in Israël kan introduceren, en de profeten
van God laat uitroeien. We weten niet precies wat er voorgevallen is, maar Elia
wordt zeer boos op Achab, en roept dan uit: “Zo waar de H����, de God van Isra-
ël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen ko-
men, behalve op mijn woord!” (1 Kon 17:1). Wellicht nemen we aan dat er eigen-
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lijk had moeten staan: ‘Het woord van de H���� kwam tot Elia: Ga naar Achab en 
zeg …’, maar dat staat er niet. Bovendien zegt hij dat het niet zal regenen behalve
op mijn woord. Elia is degene die het bepaalt. In een commentaar hierop zegt
Jakobus: “Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet
zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden” (Jak
5:17). Als Elia in opdracht van God gesproken zou hebben, dan zou het geen voor-
beeld van de kracht van gebed zijn. Kortom, dit gaat van Elia uit, en blijkbaar
geeft God hem de ruimte door te doen wat Elia vraagt. Het regent niet. We moe-
ten echter niet denken dat Elia zo maar een straf verzint. Hij denkt duidelijk aan
de woorden van Gods wet: “Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt,
zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn
van de H���� tegen u ontbranden en zal Hij de hemel sluiten, zodat er geen re-
gen meer zal zijn, de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig
verdwenen zult zijn uit het goede land dat de H���� u geeft” (Deut 11:16,17). We 
mogen dus aannemen dat het gesprek tussen Elia en Achab ging over zijn invoe-
ring van de afgodendienst in Israël. Elia zegt dat Gods aangekondigde straf nu
ingaat. En vervolgens bidt hij tot God om hem daarin te steunen.

God luistert naar Elia, en werkt met hem mee. Hij geeft aan waar Elia naar toe
moet gaan: eerst naar de beek Krith, en daarna naar de weduwe in Sarfath, in het
land waar Izebel vandaan kwam. Na drie en een hal�aar beslist God dat het vol-
doende is geweest, en dat Elia de confrontatie met Achab moet aangaan. Inmid-
dels moet er zich in Israël een ramp hebben afgespeeld, in een land dat volledig
van regen en dauw a�ankelijk is voor de oogst. Achab heeft stad en land afge-
zocht om Elia te vinden, en van hem te eisen dit op te laten houden. Achab ziet
Elia als de bron van de ellende, maar dat accepteert Elia niet: “Ík heb Israël niet in
het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van
de H���� verliet en achter de Baäls aan gegaan bent” (1 Kon 18:18). Bij Elia is het 
idee ontstaan om eens voor altijd aan te tonen dat afgoden waardeloze beelden
zijn, terwijl de God van Israël de enige almachtige God is. Hij gaat er vanuit dat als
heel het volk dit met eigen ogen ziet, ze de afgoden de rug toe zullen keren en
God zullen aanbidden. Dus laat hij heel het volk naar de Karmel komen voor de
ultieme demonstratie. Na de te verwachten zinloosheid van iets vragen aan een
afgod, is het de beurt van Elia.

Nadat hij alles heeft klaargezet, bidt hij tot God: “H����, God van Abraham, Izak 
en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw die-
naar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan” (vs. 36).

33is met wie Hem vrezen” (Ps 25:14)

11. in gesprek met Elia



Mogelijk hebt u de neiging uit de laatste woorden op te maken, dat God Elia ver-
teld had wat hij moest doen, maar daarmee zou het commentaar van Jakobus
over de kracht van gebed zinloos zijn. Elia doelt er dus op dat hij niet voor zijn
eigen belang gaat, of zichzelf belangrijk wil maken. Hij probeert alles te doen zo-
als God dat wil. Het doet ons misschien denken aan de woorden van Mozes, wan-
neer zijn gezag om namens God te spreken niet meer geaccepteerd wordt:
“Hierdoor zult u weten dat de H���� mij gezonden heeft om al deze daden te 
doen, dat zij niet uit mijn eigen hart voortgekomen zijn” (Num 16:28). En Elia ver-
volgt zijn gebed: “Antwoord mij, H����, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, 
H����, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt” (1 Kon 
18:37). God beantwoordt zijn gebed op overtuigende wijze. Het bewijs is gele-
verd. Elia laat de profeten van Baäl ombrengen, geheel volgens Gods wet. En als
daarna ook nog de regen in overvloed komt, is hij overtuigd dat het gehele volk,
Achab voorop, zich nu tot God zal keren. Alles lijkt gelukt te zijn. Het volk zal
weer God aanbidden.

Maar hij komt van een koude kermis thuis, als hij bericht van Izebel krijgt dat zij
hem binnen een dag om zal laten brengen. In plaats van God te aanbidden, luis-
tert Achab duidelijk weer naar zijn vrouw. Ook op het volk kan Elia niet rekenen.
Hij staat alleen en zijn leven is in groot gevaar. Hij vlucht naar de zuidelijkste punt
van Juda, zo ver mogelijk bij Achab vandaan, gaat vandaar nog een dagreis ver-
der de woestijn in en bidt tot God om te mogen sterven: “Het is genoeg. Neem nu
mijn leven, H����, want ik ben niet beter dan mijn vaderen”. Ook hij kon niets 
bereiken, hoewel hij overtuigd was dat dit de manier was. Maar God is nog niet
klaar met dit gesprek. Een engel gebiedt dat hij moet eten om de reis naar de
berg Horeb in de woestijn Sinaï te kunnen maken. Als hij daar is aangekomen,
lezen we dat het woord van de H���� tot hem komt “Wat doet u hier, 
Elia?” (19:9). Zijn antwoord geeft goed weer dat hij het niet meer begrijpt. Hij
heeft zich zo ingezet. “Ik heb mij zeer voor de H����, de God van de legermach-
ten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren om-
vergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven,
en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen” (vs. 10). Als antwoord laat
God Elia natuurgeweld meemaken, in wind, aardbeving en vuur. Terwijl hij op
dezelfde plek staat als Mozes eeuwen eerder, moet hij gedacht hebben aan wat
daar toen gebeurd was. In een samenvatting lezen we wat het volk toen zag en
hoorde: “een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en storm-
wind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen
waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd” (Heb 12:18,19).
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God had hier Zijn almacht getoond, en luttele dagen later maakte het volk het
gouden kalf, als herinnering aan de goden die zij in Egypte gezien hadden. De les
moet voor Elia duidelijk zijn geworden: met vertoon van almacht bereik je geen
geloof. Zelfs met het afdwingen door droogte en hongersnood zal er vaak alleen
een uiterlijk vertoon van godsdienst zijn. Na het natuurgeweld is er een zachte
stilte. Elia bedekt zijn gezicht, want hij beseft dat dit God is. Hij zal zich ook de
betekenis van Gods Naam herinneren, zoals aan Mozes bij die gelegenheid ge-
openbaard. Er zijn zo veel overeenkomsten tussen beide gebeurtenissen.

Dan wordt de hem gestelde vraag herhaald: “Wat doet u hier, Elia?”. Vervolgens
zien we Elia precies hetzelfde antwoord geven. Hij lijkt te zeggen dat hij Gods
antwoord gezien heeft, maar niet begrijpt hoe dat zich verhoudt tot zijn eigen
positie. Daarom vult God het aan. Elia kan een opvolger aanwijzen om van zijn
zware taak af te zijn. God bestuurt de geschiedenis door Elia toekomstige konin-
gen in Syrië (Israëls aartsvijand) en Israël zelf te laten zalven. Zij zullen uiteindelijk
Gods oordeel brengen. Tegelijk is God ook barmhartig: “Maar Ik zal er in Israël
zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl,
en allen van wie de mond hem niet gekust heeft” (vs. 18). Hiermee wordt duide-
lijk wat God later ook door Jesaja zegt. Ondanks alles: “een overblijfsel zal behou-
den worden”.

Dit gesprek begint dus met het luisteren door Elia naar Gods woord, en het daar-
na handelen, waarna God naar hem luistert, en Elia de kans geeft zijn plan uit te
werken. Pas in de Sinaï wordt het gesprek echt afgerond, nadat Elia geleerd heeft
dat dit soort ingrijpen ook niet werkt. En wat leren wij er van? Naast de kracht
van gebed zien we nog een belangrijke les. Aan de ene kant wordt Gods aanwe-
zigheid door gelovigen ook in de stilte opgemerkt. Er is altijd een overblijfsel, al
lijkt de situatie nog zo uitzichtloos. Anderzijds zien we dat onweerlegbare won-
deren geen invloed hebben op degenen die hun hart hebben afgekeerd. Mis-
schien heeft ook u soms het gevoel dat een groot wonder mensen zou overtui-
gen. In zijn verzoekingen zien we Jezus weerstand bieden aan de vraag om van de
tempel te springen, zodat hij door engelen gedragen op het plein zou neerko-
men, al zou dat voor de toeschouwers een onweerlegbaar vervulling zijn geweest
van de woorden in Maleachi 3:1. We zien dezelfde verzoeking ook aan het eind
van zijn aardse leven: “laat Hij nu van het kruis a�omen en wij zullen Hem gelo-
ven” (Mat 27:42). Maar een gekruisigde Christus is juist een bewijs van Gods
kracht (1 Kor 1:18). Het is aan ons om, ondanks soms moeilijke omstandigheden,
de knieën niet te buigen voor wat een afgod is, maar God trouw te blijven.
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Nieuw
Brieven van Paulus

De brieven van Paulus nemen in het Nieuwe Testament een belangrijke plaats

in. Daarbij komt nog het boek Handelingen, waarvan een groot deel het werk
van deze bijzondere apostel van Christus beschrijft.

Behalve gelegenheidsgeschriften – naar aanleiding van vragen vanuit gemeen-

ten, de problemen die zij hadden, en Paulus ter ore kwamen, of allerlei bedrei-
gingen van hun geloof – zijn de brieven ook een bron van uitleg van het evan-
gelie, dat hij in opdracht van en geleid door Christus bekendmaakte. Ze zijn en
blijven daarom altijd van waarde, ook al zijn er soms praktische punten, die in
onze tijd geen rol meer spelen.

In dit boek vindt u heldere uiteenzettingen van de inhoud van de brieven van

Paulus aan enkele gemeenten in de Romeinse provincies Asia, Zuid-Galatië,
Macedonië en Achaje. Daarnaast een hoofdstuk over Paulus’ leven en werk
voor Christus, gevolgd door een inleiding op zijn brieven, gericht op de vraag
waarom we die in onze tijd nog zouden moeten lezen.

Het is een omvangrijk boek, en u zult regelmatig iets tegenkomen waarvan u

denkt: ‘dat heb ik toch al eerder gelezen’. Dit is echter onontkoombaar, omdat
in Paulus‘ brieven sommige onderwerpen steeds terugkeren. Wat hij schreef
moet in zijn verband gelezen en onderzocht worden, zodat we het evangelie
dat hij verkondigde goed begrijpen.

Paulus benadrukte voortdurend dat wat hij deed en bereikte niet zijn werk

was, maar dat van Christus in hem. Dat zovelen door zijn ijver tot geloof kwa-
men en de heilige Geest ontvingen, was voor hem het bewijs daarvan. Daarom
moet wat hij zei en schreef beschouwd worden als het woord van Christus,
waarvan de andere apostelen getuigden dat zijn woorden eeuwig leven waren.
In de hoop dat ze dat ook voor u zullen zijn.

Auteurs: Arthur Hale en Jan Koert Davids
Pagina’s: 355 in A5 formaat

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


