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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: Ik wil wel geloven wat u in dit tijdschrift allemaal vertelt, maar
er staan in de Bijbel ook zo vaak verhalen die toch als mythen en legenden gezien moeten worden. Wat hebben we in onze tijd bijvoorbeeld
nog aan het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil?
Antwoord: Het is opvallend dat we zo vaak in de Schrift voorbeelden
zien van gelovigen die door hun manier van leven een heel goede invloed hebben op hun omgeving, maar dat er tegelijk ook mensen in die
omgeving zijn die hen weg willen hebben zodat ze hun goddeloze praktijken kunnen voortzetten. Dat zien we ook in deze geschiedenis van de
leeuwenkuil in hoofdstuk 6 van het boek Daniël.
Het is een verhaal dat kinderen al in de zondagsschool leren. Het heeft
alles om hun aandacht vast te houden. Het is spannend – zelfs een beetje eng – en heeft een goede aﬂoop. Daniël is de held en Darius lijkt de
boze koning. De echte boosdoeners krijgen hun straf. Het lijkt inderdaad
een mooi bedacht verhaal, maar er zit veel meer achter dan bij het lezen
als een verhaal op zich. En dat geldt voor het hele boek. Voor een uitgebreide behandeling hiervan verwijzen we naar ons boek Daniël.
Het is heel opmerkelijk dat Daniël de belangrijke functie heeft gekregen
van rijksbestuurder in het Perzische Rijk, terwijl het bestuur van Babel na
de verovering van de stad door de Perzen om het leven is gebracht. Zijn
mederegeerders willen echter van hem af, omdat hij hen belet corrupt
te zijn. Ze missen daarom vele voordelen. Bovendien zijn ze jaloers, omdat koning Darius voorstelt hem zelfs “over het gehele koninkrijk aan te
stellen”, “omdat er een uitzonderlijke geest in hem was” (Dan 6:4). Dit
lijkt een weerklank te zijn van wat er met Jozef in Egypte gebeurde (Gen
41:38,39), die een voorafschaduwing was van Christus. Maar terug naar
de Perzische bestuurders. Ze zijn zich er zeer goed van bewust dat Daniël een heel goede en eerlijke bestuurder is, omdat hij nauwgezet leeft
volgens de wetten van de God van Israël: “zij konden geen enkele grond
voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was
en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was”. En zij
concluderen: “Wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een
aanklacht vinden” (vzn 5,6). Dat is een voortreﬀelijk getuigenis door deze ongelovigen! Het herinnert ons aan de woorden van Pilatus over Jezus: “opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind” (Joh 19:4). Mogelijk
vallen u meer parallellen op. Zowel Daniël als Jezus zijn zich er bewust
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van dat hun vijanden op hen loeren teneinde hen om te brengen. Ook
Jezus wordt gegrepen op de plek waar hij naar toe gegaan is om te bidden. We lezen niet dat Daniël zich verweert. Hij lijkt te zwijgen. Jezus
zwijgt ook, als Hij van van alles beschuldigd wordt. Er staat dat koning
Darius naar manieren zoekt Daniël vrij te krijgen, maar het lukt hem
niet. Zowel Darius als Pilatus voelen dat ze gebruikt worden, maar kunnen zich er niet tegen verzetten. In beide gevallen dringen de tegenstanders er “onstuimig” (NBG’51) op aan dat het vonnis voltrokken wordt, op
de wijze zoals die bij hen gebruikelijk is: Daniël moet in de leeuwenkuil
geworpen, en Jezus gekruisigd worden. We zien ook dat Daniël in de put
neergelaten wordt. Dit is Aramees, maar een Hebreeuws woord voor put
(zoals waar Jozef in gezet werd) is hetzelfde als het woord voor graf; en
ook hier zien we een parallel: “Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de
ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden” (vs. 18). Horen we de Joodse leiders niet
om een wacht rond het graf vragen: “Geef dan bevel dat het graf tot de
derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen Hem ’s nachts misschien niet komen stelen” (Mat 27:64)?
De overeenkomsten met Jezus zijn duidelijk. Daarmee is dit verhaal van
de leeuwenkuil een beeld van dood en opstanding. Alle mensen gaan
uiteindelijk de put in, maar als de koning Daniël vraagt: “heeft uw God,
die u voortdurend vereert, u kunnen verlossen” (Dan 6: 21), is het antwoord een volmondig “Ja”. Als Daniël onderzocht wordt, kan er geen
enkel letsel bij hem gevonden worden (vs. 24). Zo wordt Jezus op de
derde dag opgewekt omdat God Zijn Heilige niet wil “overgeven om
ontbinding te zien” (Hand 2:27). God schenkt leven aan de rechtvaardigen, maar voor de goddelozen is dood echt dood. Dat zien we in wat er
met de mannen, die Daniël hadden beschuldigd, gebeurt (Dan 6:25).
Maar Daniël is niet alleen een voorafschaduwing van Jezus. Hij is ook
een les voor ons. Hij leeft onder buitenlandse overheersers met hun manier van leven, en mist duidelijk zijn eigen land, waarbij hij toch probeert
trouw te blijven aan wat God vraagt. We zien zijn rotsvast vertrouwen.
Hij weet niet hoe het af zal lopen, maar vertrouwt volledig op God. Zo is
er voor allen die trouw blijven aan het in de Schriften geopenbaarde geloof, een opstanding in een lichaam waaraan geen letsel meer is.
Mark Hale en Jan Koert Davids
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Overdenking
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij
Jezus heeft zich eens hardop afgevraagd “als de Mensenzoon
komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” Op dat moment was
Hij bezig Zijn discipelen ervan te doordringen dat zij elke dag opnieuw

tot God moesten bidden om hun verlossing uit een wereld die geen of maar
half rekening houdt met God of gebod. Met andere woorden: smeken om
Gods ingrijpen ten gunste van Zijn vernederde en verdrukte kinderen. “Zal
God … Zijn uitverkorenen geen recht verschaﬀen, die dag en nacht tot Hem
roepen en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hen spoedig recht zal verschaﬀen” (Luc 18:7,8).
Het is eigenlijk heel opmerkelijk wat Jezus zei. Hij trok rond door het JudeesGalilese land, predikend dat “Het Koninkrijk van God is nabijgekomen”. Hij
nodigde iedereen uit daar binnen te gaan, door Hem te volgen. In antwoord
op de vraag van zijn discipelen, wanneer dit Koninkrijk zichtbaar voor iedereen zou worden, gaf Hij aan dat het niet zo belangrijk is uit te zoeken op welk
moment dat zal zijn. Veel belangrijker is, dat iemand die verlangt daar in te
gaan, moet weten wat van hem of haar wordt verwacht. En wel te beginnen
met te geloven dat Hij Die recht heeft op de troon in Jeruzalem gekomen was
en in hun midden stond, zoals Johannes de Doper zei en de wonderen van
Jezus lieten zien: “Want zie het Koninkrijk van God is bij u” (Luc 17:21), of zoals Johannes zei: “Midden onder u staat Hij … Wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken” (Joh 1:26,27). En de discipelen beleden dat Hij de Christus, de Gezalfde, de Zoon van de levende God was (Mat 16:16). Zij verwachtten dat Jezus elk ogenblik zou zeggen ‘Kom we gaan naar Jeruzalem, want
het moment is aangebroken het Koningschap in Israël te herstellen en het
volk en het land te bevrijden’. Maar dat zei Hij niet; en evenmin dat het nu
niet lang meer zou duren voordat dit zou gebeuren, en zij dus nog even geduld moesten hebben. Integendeel! Hij bereidde hen voor op een tijd dat Hij
niet meer bij hen zou zijn. De woorden “Maar als de Mensenzoon komt, zal
Hij dan het geloof vinden op aarde” houden in dat er een tijd zou komen, dat
Hij niet meer op aarde zou zijn, en er een moment zou komen dat Hij hier zou
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terugkeren. Omdat Hij dit in verband bracht met zijn onderwijs over het gebed om Gods ingrijpen in het lot van Zijn volk, liet Hij dit samenvallen met
zijn eigen komst als de Koning. Hoewel we niet weten of er altijd een duidelijke tijdsvolgorde in het Evangelie naar Lucas is, is het mogelijk dat de eerste
acht verzen van hoofdstuk 18 in direct verband staan met de laatste woorden
van hoofdstuk 17, over de dag van de Mensenzoon. Want hier zei Jezus: “Er
zullen dagen komen, dat u zult begeren één van de dagen van de Mensenzoon te zien en u die niet zult zien”. Waarom niet? In de gelijkenis van de ponden, die Jezus later uitsprak naar aanleiding van de verwachting van zijn discipelen dat het Koninkrijk nu spoedig zou worden gevestigd (vooral door de
opwekking van Lazarus en de genezing van de blinde Bartimeüs in Jericho),
vestigde Jezus de aandacht op Zichzelf als een man van hoge geboorte, die
naar een ver land trekt. Maar pas in de bovenzaal, vlak vóór zijn kruisdood,
zei Hij onomwonden tot zijn discipelen: “Ik ga tot de Vader” (Joh 14:12b), en:
“U hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien jullie mij lie adden, zouden jullie je verblijd hebben, omdat ik tot de Vader ga,
want de Vader is meer dan Ik. En nu heb Ik het jullie gezegd, eer het geschiedt, opdat jullie geloven mogen, wanneer het geschiedt” (Joh 14:28,29).
Onderweg naar Getsemané – de tuin in het Kidrondal bij Jeruzalem, waar Hij
waarschijnlijk vaker heenging om het tumult in de stad te ontvluchten, en in
de stilte te kunnen bidden en zijn discipelen te leren – kwam Jezus hier op
terug: “Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de
wereld weer en ga tot de Vader” (Joh 16:28).
Eén van de belangrijkste onderwerpen van het gebed van een discipel van
Jezus is de bede “Kom Here Jezus”, als gelovig en verlangend antwoord op
zijn woorden: “Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij” (Op 22:12). Maar
deze woorden zijn niet alleen troostend en bemoedigend. Er ligt ook een ernstige vermaning in door wat volgt: “om een ieder te vergelden, naardat zijn
werk is”. Dit brengt de komst van de Here veel dichterbij. Indien niet in de tijd
gezien, dan toch wel omdat de gevolgen van zijn komst voor onze toekomst,
voortvloeien uit ons leven nu. Daarom gaf Hij in zijn laatste rede, toen Hij op
de Olij erg sprak over de dag van de Here en zijn komst in heerlijkheid, het
ernstige vermaan: “Zie toe, blijf waakzaam” (Mar 13:33). En dat was niet alleen bestemd voor zijn discipelen van dat moment: “wat Ik ù zeg, zeg Ik àllen:
Waak!” (vs. 37). Hij stelde de tijd tot zijn komst voor als een dag. Je weet dat
de Here die dag terugkomt, maar je weet niet hoe laat: bij het ochtendgloren,
’s morgens, ’s middags, ’s avonds, diep in de nacht. Naarmate het later wordt,
weet je dat het moment steeds dichterbij komt. Op die manier kan ook ons
leven als een dag worden gezien, die wij goed moeten gebruiken om het eeuwige leven te ‘grijpen’, zoals God zegt: “Nú is het de dag van het heil” (2 Kor
Jan Koert Davids
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6:2b). Wanneer wij het zo zien, is de komst van de Here iets dat deel uitmaakt
van ons leven. Evenzo kunnen wij Jezus’ gebruik van het woord ‘spoedig’ verstaan: “Zie Ik kom spoedig” (Op 22:7), “Ik zeg u dat Hij hun spoedig recht zal
verschaﬀen”, terwijl Hij tezelfdertijd dingen zei, die erop wezen dat het nog
lang zou duren voordat Hij zou komen. Spoedig is geen exacte aanduiding,
maar een betrekkelijk begrip; de spreker weet misschien wat het in tijd gezien betekent, maar de hoorder niet. Het wekt wel een gespannen verwachting. Een gelovige discipel van Jezus moet dan ook bidden in die gespannen
verwachting, met het geloof dat God de wil en de kracht heeft het gebed van
Zijn kinderen te verhoren. Dus niet in een soort van gelatenheid van ‘nou dan
zien we wel wanneer het gebeurt’, of teleurgesteld, misschien zelfs wat mokkend ‘ik heb nu al zo vaak gebeden en ik word maar steeds niet verhoord’, of
ongelovig ‘het heeft nu al zolang geduurd en er is al eeuwenlang om gebeden, het gebeurt vast niet meer’. Nee, wie tot God komt, moet dat doen in de
vaste overtuiging en stellige verwachting ‘nú zal God het gebed van Zijn kinderen verhoren’, elke dag opnieuw. En verder leeft een gelovige discipel van
Jezus vanuit de verwachting dat Hij op ditzelfde moment kan terugkomen, in
het besef dat hij of zij dan voor Hem verantwoording zal moeten aﬂeggen.
Er is genoeg reden aan te nemen dat de komst van de Here nu in de tijd dichtbij is gekomen. De tekenen die in de Schriften zijn gegeven, wijzen daarop.
Want ondanks dat de wereld zich uit eigenbelang inspant vrede tot stand te
brengen in het Midden Oosten, weten wij uit de Bijbel dat Jeruzalem de steen
is waaraan alle volken zich uiteindelijk zullen verwonden. De kwestie Jeruzalem is immers niet op te lossen, wanneer twee volken deze stad beschouwen
als hun hoofdstad en drie wereldgodsdiensten als hun heiligste plaats. Het
ingrijpen van de wereld om uit eigenbelang (olie, gas, rijkdom) de problemen
in het Midden-Oosten met militair geweld te regelen, en ‘deze roerige stad’,
zoals zij al in het Oude Testament werd genoemd, aan te vallen, zal leiden tot
de komst van de Here om zijn volk te verlossen. Dan is er voor ons geen gelegenheid meer ernst te maken met onze ontmoeting met de Here, zoals de
vijf dwaze maagden in de gelijkenis geen olie meer konden kopen, voordat
de deur van de bruiloftszaal werd gesloten. De vermaning van de Here is, altijd gereed te zijn Hem te ontmoeten. Alleen dan zullen wij, wanneer wij de
roep horen “de bruidegom, zie, ga uit Hem tegemoet!” (Mat 25:6), niet
schrikken. Want schrik, schaamte en vrees zullen over ons komen, als we bemerken dat er alle reden is om aan te nemen dat wij niet zullen worden toegelaten tot het feest van de vereniging van de Here met zijn volgelingen. Als
onze lamp niet brandt, en wij geen nieuw en schoon kleed dragen, zullen wij
6
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niet herkend worden als bruiloftsgangers. Jezus waarschuwde waakzaam te
zijn, zodat we bij het klinken van zijn roep vol vertrouwen mogen zijn op zijn
genade bij het oordeel, onze verlossing uit de beproeving van dit leven, en de
vreugde van eeuwig leven met de Here.
De ernstige vermaning waakzaam te zijn, stemt tot nadenken en brengt ons
tot het besef dat wij handelend moeten optreden. Wij kunnen ons hoofd niet
in het zand steken, als struisvogels, en zeggen: ‘daar wil ik nu nog even niet
aan denken, daar ben ik nog niet aan toe’. Immers dat de Here komt, staat
vast als een huis. Wij kunnen niet tegen elkaar zeggen: ‘waarschuw me even
als het zover is’. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor de toestand waarin de
Here ons zal aantreﬀen bij zijn komst, en medeverantwoordelijk voor die van
andere gelovigen. Om de zwakheid van ons vlees is er daarom altijd reden bij
onszelf na te gaan, of wij wel beantwoorden aan de wil van God en Zijn Zoon.
De Bijbel is vol van voorbeelden, gelijkenissen, uitleggingen en vermaningen,
die daarbij onze leidraad zijn. Hieruit kunnen wij dagelijks putten, en daarover kunnen wij ernstig nadenken. Het is onze eigen verantwoordelijkheid
onszelf hiermee ernstig op de proef te stellen, of wij wel, zoals Paulus
schreef, in het geloof zijn. Onszelf te onderzoeken om er zeker van te zijn of
Christus Jezus wel in ons is; of Hij, gezien onze levenswandel, wel in ons kàn
en wil wonen. En indien het antwoord tot onze schaamte ‘nee’ is, of ‘dat weet
ik eigenlijk niet’, dan doen wij er goed aan in berouw tot Hem te gaan, en
Hem te bidden om zijn genadige vergiﬀenis en zijn leiding in een heilige,
Hem welgevallige levenswandel (2 Kor 13:5). In het vertrouwen dat wij door
een leven van liefdevolle en bereidwillige gehoorzaamheid aan de wil van
God, deel hebben aan het heil dat Hij bewerkt heeft in Zijn Zoon, en dat voor
anderen verborgen is in Hem, wachtend op zijn komst uit de hemel.
Geloof is geen dode theorie, een kennen van heilsfeiten, of het uit het hoofd
leren van dorre leerregels. De Here zal ons bij het oordeel niet vragen of wij
vraag 11 van de catechismus kennen. Geloof dient deel uit te maken van ons
gehele leven. Het is een overtuiging en een vertrouwen. Het vervult ons leven, omdat het betekenis en waarde voor ons heeft, zodat wij onszelf en anderen aansporen het niet te verliezen. Het is een leven naar het voorbeeld
van Jezus. Ook al wordt ons geduld op de proef gesteld omdat het wachten
ons soms lang valt. Jezus houdt Zijn discipelen wakker met de woorden
“Waak dan”.
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Leven uit geloof
5. De uitwerking van het geloof (2)
Aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof
Voorbeelden van geloof (vervolg)
Als laatste Oudtestamentisch voorbeeld kijken we naar David. Hij werd de ‘man
naar Gods hart’ genoemd, en moet dus bij uitstek een man van geloof zijn geweest. We lezen in de Psalmen dat hij zich al op jeugdige leeftijd, als herder onder
de nachthemel de wacht houdend bij zijn schapen, verwondert over Gods handelen met de mens: “Wat is de mens, dat U hem gedenkt, en het mensenkind, dat U
naar hem omziet? Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond” (Ps 8:5,6). Uit zijn verwondering groeit een onbegrensd vertrouwen: “Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn
rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt 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” (Ps 16:8-10).
Maar dan dreigt hij te vergeten dat het God is die hem op het rechte pad houdt.
Als Hij hem dan vervolgens een ogenblik aan zichzelf overlaat, begaat hij zijn grote zonde. Zodra hij dat beseft is dat de schrik van zijn leven: “HERE, door uw welbehagen had U mijn berg bevestigd. U verborg uw aangezicht, ik stond verschrikt. Tot U, HERE, riep ik, en tot de HERE smeekte ik om genade: Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn neerdalen in de groeve? Kan het stof U loven, kan
dat uw trouw vermelden?” (Ps 30: 8-10). Maar zelfs in deze tijd van grote nood
blijft hij hopen op zijn God: “verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen … Red mij van bloedschuld, o God …” (Ps 51:13-16). En uit
Gods vergiﬀenis put hij nieuw vertrouwen: “HERE, U doorgrondt en kent mij; U
kent mijn zitten en mijn opstaan, U verstaat van verre mijn gedachten ... Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij
een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg” (Ps 139:1,2,23,24).
Ook hier zien we een man die wandelde met God. Maar hij wordt ons niet getoond als een geweldige geloofsheld, die wij moeten aanbidden en vereren om
zijn groot geloof, maar als een voorbeeld van a ankelijkheid ter navolging.
In het Nieuwe Testament kijken we naar Paulus. Hij vraagt zich dagelijks af wat
de dienst van zijn God van hem vraagt. Evenals een sportman zet hij alles voor
dat ene doel opzij: het ‘winnen’ van de wedstrijd: “Nee, ik tuchtig mijn lichaam en
8
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houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden” (1 Kor 9:27). Maar ook hij hoopt op God, in het besef dat hij
zo voor Hem bezig is dat Hij hem de gelegenheid zal geven zijn werk te voltooien,
ook al zou zijn dood een einde brengen aan zijn aardse strijd: “Want het leven is
mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat
voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide kanten word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is
verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger omwille van u” (Flp
1:21-24). Wanneer hij later weet dat zijn dood toch aanstaande is, kan hij Gods
oordeel met vertrouwen tegemoet zien, wetend dat hij in alles voor God geleefd
heeft: “Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoﬀer geoﬀerd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik
heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor
mij gereed de krans van de rechtvaardigheid, welke te dien dage [ten dage van
Jezus’ wederkomst] de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, maar niet
alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad” (2 Tim 4:6-8).
De dood is een scheiding van God
Het is goed nog wat aandacht te schenken aan de vraag, waarom een man als
David zo’n angst had voor de dood, terwijl een man als Paulus dat kennelijk ziet
als het eind van zijn strijden.
David en anderen in het Oude Testament, zagen de dood vooral als scheiding van
God. De dood zou een einde maken aan hun directe relatie, wanneer zij zonder
bewustzijn in een graf kwamen te liggen. Ook zij geloofden in een opstanding,
maar die was ver weg, en zij vreesden de ‘wachttijd’. De eerste christenen hadden
een veel directere verwachting van de wederkomst en de opstanding. Ook zij wisten dat de dood een scheiding zou brengen, maar waren zich meer bewust van
het feit dat zij die tussentijd toch niet bewust zouden doormaken.
Het is wel eens zo voorgesteld, dat de gelovigen in Israël vooral de lange duistere
tunnel zagen tussen henzelf en de opstanding, die voor hen in de verre toekomst
lag, en dat er voor de eerste christenen aan het eind van de tunnel toch meer het
licht was, dat zij dichterbij zagen. Voor beide groepen lag de basis echter in hun
verlangen te leven met God.

Rudolf Rijkeboer
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de Naam van God

aanroepen (2)
God maakt zich opnieuw bekend aan de kinderen van Israël
In het vorige artikel hebben we gezien dat de HEERE geleidelijk aan Abraham geopenbaard werd, en dat hij “de naam van de HEERE , de eeuwige God” aanriep.
We kunnen ons voorstellen dat de bejaarde aartsvader deze dingen met Izak en
Jakob deelde. Jakob was 15 jaar oud toen zijn grootvader stierf. Op zijn beurt zou
hij deze zaken met zijn zonen, vooral Jozef, delen; en alles wat besproken werd
zou meegaan toen de hele familie naar Egypte vertrok.
Het is daarom bijna niet voor te stellen dat de kinderen van Israël, tijdens hun verblijf in Egypte, de Naam van de HEERE vergaten. Vanaf de dood van Jozef tot de
uittocht lagen slechts 139 jaar, maar het lijkt alsof de Naam helemaal uit beeld
was voor Zijn volk tijdens deze jaren. En dat niet alleen: de Israëlieten keerden
zich tot de goden van Egypte; en toen ze onderdrukt werden, riepen ze niet tot
de HEERE , maar tot de Farao (Exodus 5:15)!
God zond Mozes naar dit volk, en sprak door hem: “Ik zal Mij onder hen bekendmaken”, zodat zij zouden weten dat “Ik ben de HEERE, uw God”. Hoe wonderbaarlijk is dit! Zij hadden Hem verlaten, maar Hij zou hen nooit verlaten, want de verbonden en beloften van God zijn onherroepelijk. De HEERE heeft dit ‘omwille van
Zijn Naam’ gedaan, en het boek Exodus leert ons wat dit betekent:
Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met
Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen.
(Ex 2:24,25; verg. Ezechiël 20)
Het verbond en de beloften, die de HEERE aan Abraham gaf, waren voor een volk
dat het land van Kanaän zou beërven en nauw verbonden met Zijn Naam. Ze waren zelfs een fundamenteel onderdeel van wat die Naam betekent, zoals we in de
daarop volgende hoofdstukken in Exodus zien.
Dus de openbaring van de Naam aan Mozes begon bij de brandende braamstruik.
God heeft Zichzelf in eerste instantie beschreven als de Elohim van Abraham,
Izak en Jakob, en herhaalde woorden uit het verbond dat Hij met de aartsvader
Abraham sloot (Genesis 15); het verbond dat Hij beloofd had te gedenken.
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De betekenis van de Naam van God
Toch wist Mozes dat het volk niet alleen een titel zou willen weten voor deze God
Die tot hem gesproken had, maar ook een Naam. Daarom zei de HEERE: “Ik ben,
die Ik ben”, of: “Ik zal zijn”, en openbaarde hem toen de betekenis van Zijn Naam.
Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van
Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn
Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. (Ex 3:15)
De HEERE was voor Abraham de eeuwige God; Hij was dezelfde God voor Abrahams nakomelingen, en zou dat voor altijd zijn. Zijn Naam, en daardoor Zijn doel,
is eeuwig, nooit veranderend, om gedacht te worden door elke generatie. Dit citaat uit een Engels tijdschrift vat de betekenis van deze Naam als volgt samen:
‘De betekenis die in de Hebreeuwse woorden besloten ligt … is moeilijk in één
enkele uitdrukking in onze taal weer te geven. Het idee dat ze voorstellen is niet
zozeer dat van iets of iemand ‘zijn’, maar van het absolute bestaan van Hem Die
als Enige onsterfelijk is. Daarin worden alle macht, bevoegdheid en genade van
de Godheid verkondigd, om Mozes en de kinderen van Israël – aan wie Mozes de
boodschap van verlossing zou moeten bekendmaken – gerust te stellen’.
‘God is wat Hij is, hun God, niet geschapen, autonoom, soeverein in majesteit en
macht, de hoogste Beschikker van alle dingen in hemel en aarde, Rechter en Redder van de mensen volgens Zijn eigen wil. Niemand kon zeggen: Wat doet U? of,
Waarom hebt U mij zo gemaakt? Zijn doel met Israël was en is net zo zeker als de
verordening van dag en nacht. Wat God geweest is, is Hij nog steeds, en zal Hij
altijd zijn. Of, zoals de geïnspireerde vertaling van de Naam in het boek Openbaring het weergeeft, met gebruik van de combinatie van Naam en titels:
Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U
Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. (Op 11:17).
In dit citaat (en de vergelijkbare woorden in Op 1:8) hebben we alle titels en de
Naam waarmee God aan Abraham bekend was. God is de HEERE (Adonai), God
(Elohim), Almachtig (El Shaddai), de Ene Die is en Die was en Die zal zijn (JHWH).
Let op de volgorde in de benaming van God. Hij is de God Die is, aanwezig voor
heel Zijn volk in alle generaties. Hij is dezelfde God als de Ene Die was, aanwezig
in de levens van al onze geestelijke voorvaderen, de gelovigen wier levens opgeschreven staan in Zijn woord. En met beschouwing van Zijn wezen, komt een begrip van de toekomst, want Hij is de Ene Die er zal zijn. En niet alleen de Komende, onze Heere Jezus Christus, zal de goddelijke Naam op volmaakte en wonderbaarlijke wijze tonen bij zijn wederkomst, maar ook degenen die in de zegening
van Abraham delen en “deelnemers aan de goddelijke natuur” worden.
Andrew E. Walker – Vertaald en bewerkt met toestemming van the Christadelphian magazine
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Maar met dit begrip van een niet-geschapen, autonome God ontstond een grote
verantwoordelijkheid voor Israël en vervolgens voor allen die door hun geloof tot
Gods volk gingen behoren. De schrijver van de brief aan de Hebreeën vertelt:
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt,
moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Heb 11:6)
Deze woorden vatten samen waar we gebleven waren in ons overpeinzen van de
goddelijke Naam. Het is essentieel te geloven dat God de HEERE, JHWH, is, Die er
altijd zal zijn. Het is essentieel te zien dat Zijn beloofde verlossing verbonden is
met Zijn Naam en, met dit in het achterhoofd, in de Schriften naar de heerlijkheid
van Zijn naam en boodschap te zoeken. Zonder God op deze manier te benaderen, zal Hij geen welbehagen in ons hebben (Hoewel Mattheüs een ander woord
gebruikt, is er een weerklank van de woorden uit de hemel bij de doop van de Here Jezus: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”).
De HEERE is de Redder van Israël
We gaan terug naar Israël en hun uittocht (Grieks: exodus). In de laatste maanden
in Egypte, door de plagen en het Pascha, werd Israël bekend met Gods verlossing. Toch was het pas na hun doop “in Mozes in de Schelfzee” (1 Kor 10:2) dat ze
Hem en Zijn Naam volledig erkenden.
Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egyptenaren gekeerd
had, en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE... (Ex 14:31)
Wat een grote geestelijke reis hadden ze gemaakt... God begon met Zich als
Elohim te openbaren aan een volk dat elk begrip van Hem had verloren. Nu ze hebben deelgekregen aan deze grote verlossingsdaad die Hij voor hen verrichtte,
begrepen ze dat het JHWH was Die dit gedaan had.
JHWH was inderdaad hun God. Hij had hen gered en, in de erkenning van Zijn
kracht en macht, hadden ze een eerbiedige vrees voor Hem en geloof in Zijn beloftes moeten hebben. Hij was inderdaad de HEERE, de God van Abraham, Izak en
Jakob, en hùn God, zoals ze samen met Mozes zongen:
De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem
verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. (Ex. 15:2)
Onbegrip en ongeloof
Het is daarom ongelooﬂijk te lezen dat, slechts tien dagen na die Paschanacht,
het volk begon te morren. En zij gingen daar net zo lang mee door, tot die hele
generatie veroordeeld werd tot sterven in de woestijn. Met dit gedrag, “beperkten [zij] de Heilige van Israël” (Psalm 78:41). Vanwege hun morren verscheen de
heerlijkheid van de HEERE aan hen, en gaf Hij hen het manna. Op het eerste gezicht is het lastig te begrijpen waarom dit gebeurde, maar volgens mij vroeg God
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hen nog terug te blikken naar Abraham. De heerlijkheid van de HEERE was hem
verschenen; hij werd geroepen om uit Ur weg te gaan en hij vertrok onmiddellijk.
Hij reisde vijf jaar naar het land dat de HEERE hem liet zien. Dit was de uiting van
zijn vertrouwen op God, want “door het geloof is Abraham … gehoorzaam geweest”. God vroeg Israël nu een vergelijkbaar geloof te tonen in dezelfde HEERE
God. Net als eens Abraham riep Hij nu hen om uit te gaan en beval hen te reizen
naar hetzelfde land als hun voorvader. De heerlijkheid van de HEERE verscheen
hen, en dat had hen net zo moeten inspireren als Abraham. Als de HEERE met hen
was, wat zou hen dan kunnen tegenhouden het Beloofde Land te bereiken?
Toch ontbrak er iets aan hun begrip van Wie de HEERE was, want hun morren ging
maar door. De ernst van hun gebrek aan vertrouwen wordt door de apostel Paulus verwoord, als hij terugkijkt naar deze gebeurtenis in de woestijn, en zowel Joden als heidenen schrijft:
Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. (Rom 3:23)
Het is geen toeval dat Paulus in de volgende hoofdstukken het voorbeeld van
Abrahams geloof aan de Joodse gelovigen in Rome voorlegt. Zelfs de extra openbaring van de Naam van de HEERE aan Mozes bij de berg Horeb in de Sinaï was
niet voldoende geweest om Zijn volk de kracht te geven voor de reis naar Kanaän. Hij was inderdaad hun God en hun Redder, Hij was de God Die een ieder die
Hem ijverig zocht zou belonen. Maar Hij was meer dan dat…
HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid
en trouw, 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. (Ex 34:6,7)
Hier zien we zowel de goedheid als de gestrengheid van de HEERE; beide onderdeel van Zijn Naam. Zijn genade en waarheid had Hij aan Abraham bewezen
(Genesis 24:27) en nu wordt het volk Israël hetzelfde aangeboden. Als ze maar
een volledig begrip zouden hebben van wat de goddelijke Naam werkelijk betekende, en toelaten dat deze kennis hun hart zou veranderen zodat ze Hem zouden gehoorzamen, dan zou hun HEERE hen naar het Beloofde Land geleiden; want
“alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en
Zijn getuigenissen in acht nemen” (Ps 25:10).
In dit alles zit een heel belangrijke les voor alle gelovigen. Zij zijn op reis, al is het
in geestelijke zin, naar het Koninkrijk van God. De Schriften geven nog altijd het
begrip van de goddelijke Naam, dat verder strekt dan Hebreeuwse grammatica
of werkwoordsvormen, en voortkomt uit een ijverig onderzoeken van die Schriften om het karakter en het wonder te begrijpen van de HEERE, Die onze God is.
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Planten in de Bijbel
2.

kruiden (1) komijn

In de Bijbel komen we vele kruiden tegen. Ze namen en nemen een belangrijke
plaats in Israël in. Maar niet alleen daar, overal worden immers veel kruiden gebruikt, ook in Nederland en België. Wat zou de wereld zijn zonder kruiden? De
meeste kruiden bloeien prachtig. Maar daar werden en worden ze nooit voor geplant – het belangrijkste was en is hun toepassing.
Elk kruid had in Bijbelse tijden zijn eigen toepassing: als keukenkruiden, in zalfolie
en schoonheidsmiddelen, voor oﬀers en reiniging of een lekkere geur van mensen en huizen, in de geneeskunde. Sommige kruiden waren geschikt voor meerdere doeleinden. De vrouwen waren kunstenaars met het kruiden. Elk gerecht
smaakte door een andere samenstelling van de kruiden anders.
Een van de belangrijkste keukenkruiden was komijn. Oorspronkelijk komt het uit
Iran, Syrië, India en Turkije. Israël dreef handel met vele landen, leefde in ballingschap in het Perzische Rijk, later in eigen land onder Griekse en Romeins heerschappij. Zo leerde men de gebruiken van andere landen en volken.
De plant wordt 30-60 cm hoog en heeft bovenin mooie
geel/witte trossen bloemen. Na de bloei komen er kleine zaaddoosjes, die heerlijk zijn in gerechten. De Grieken en Romeinen gebruikten komijn veel in de keuken.
Uit oude recepten weten we dat het gebruikt werd in
brood, soep en saus. In brood zorgde het er ook voor
dat de muﬀe lucht van oud brood niet te ruiken was.
Overal waar de Romeinen kwamen namen zij hun keuken mee. Zo brachten zij het gebruik ook in Europa,
zelfs in Nederland. Omdat het op elke zandgrond
groeit waar zon is, ging elk land het zelf kweken. Nederland kweekt tot nu toe zelfs het zuiverste komijn.
In Mattheüs staat een ernstige waarschuwing: “Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en u
laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten” (23:23,24). Een voorbeeld uit de praktijk van toen, maar de les blijft dezelfde:
Het gaat om geloof, het van daaruit doen van recht en tonen van barmhartigheid.
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Opstanding
en Oordeel (2)
De opstanding van Jezus Christus is de garantie van eeuwig leven
De apostelen hadden het voorrecht dat Jezus in de loop van veertig dagen na Zijn opstanding regelmatig in hun midden was. Zij konden zich op
deze persoonlijke ervaring beroepen, als bewijs van de waarheid van hun
boodschap: “Hij heeft Zich ook na Zijn lijden met vele kentekenen levend
vertoond” (Hand 1:3). Enkele van deze kentekenen zijn, ter wille van latere generaties, in de evangeliën te boek gesteld. Kennelijk was de Here er
veel aan gelegen hun te laten zien dat Zijn opstanding lichamelijk was.
“Zie mijn handen en mijn voeten”, zei Hij tot de verbijsterde groep die in
de bovenzaal bijeen was gekomen, “dat Ik het zelf ben; betast Mij en zie,
dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals u ziet, dat Ik heb. En
bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van
blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen:
Hebt u hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis
toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen” (Luc 24:39-43). De fysieke
natuur van Jezus had een verandering ondergaan. Het was wel dezelfde
Jezus, maar zijn herrezen lichaam was verheerlijkt. Hij at en dronk voor
hun ogen, zij konden zijn handen en voeten zien en de wonden van de
kruisiging betasten, maar “terwijl de deuren gesloten waren, stond Hij in
hun midden”, en “verdween Hij uit hun midden” (Joh 20). Hier was geen
spook zonder lichaam, maar een onsterfelijk en verheerlijkt lichaam,
“aan de engelen gelijk” (Luc 20:36). Jezus Christus was de eerste voor wie
de woorden werkelijkheid zijn geworden: “En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De
dood is verzwolgen in de overwinning” (1 Kor 15:54). Het aangekondigde
doel van God is, dat de aarde eens “vol zal worden van de kennis van de
Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling
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heerlijkheid van de HERE” (Hab 2:14), wanneer er eindelijk en voorgoed
geen zonde en dood meer zullen zijn. Over die tijd verklaarde de profeet
Jesaja: “Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen” (Jes 25:8). En toen Jezus
Christus op de derde dag uit het graf opstond om het eeuwige leven te
verkrijgen, werd Hij de garantie aan de mensen, dat God deze belofte na
zou komen. In Hem was die nu immers in vervulling gegaan. Dit is het
onderpand, de zekerheid, geworden van de vervulling van dezelfde belofte in de toekomst, in hen die Hem oprecht volgen.
Dit gehele hoofdstuk (1 Korintiërs 15) verdient een zorgvuldige studie in
verband met het – vanuit Bijbels oogpunt – onmiskenbare belang van
Christus’ opstanding. Meer dan slechts een kort overzicht is op deze pagina’s echter niet mogelijk. In de verzen 1-11 geeft Paulus het bewijs van de
opstanding en van de verschijning van de Here Jezus aan verscheidene
discipelen, waaronder “meer dan vij onderd broeders tegelijk”. Hij
toont dat geloof in de opgestane Here de kern is van het evangelie “dat ik
verkondigd heb en dat u ontvangen hebt. In de verzen 12-19 schrijft Paulus dat, tenzij Christus opgewekt is, er voor gelovigen geen opstanding
kan zijn, en dientengevolge geen hoop voor wie dan ook. Het is belangrijk deze waarheid in te zien. Het is opstanding of niets! Dat is onmiskenbaar in de woorden: “Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof
zonder vrucht, dan bent u nog in uw zonden” (vs. 17). De verzen 20-23
geven de garantie dat als Jezus de eerste is, dit inhoudt dat er meer zullen volgen: “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling
van hen die ontslapen zijn”. Omdat Jezus de dood overwonnen heeft, is
Hij dé Adam (de mens zoals God die bij de schepping voor ogen had) geworden – het hoofd en de eerstgeborene van een nieuwe schepping;
“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”. In dit opzicht is Hij als de eerstelingsgarve van de
oogst, die het volk Israël voor de HERE bracht, als een voorproef van de
grote oogst die zou volgen. Deze oogst is het beeld van “de voleinding
van de wereld [het tegenwoordige tijdperk]; de maaiers zijn de engelen” (Mat 13:39). Er is een vaste volgorde, zegt Paulus, evenals in het
voorbeeld van de wet van Mozes: “Christus als eersteling, vervolgens die
van Christus zijn bij zijn komst”.
Door hun eigen ontmoetingen met de opgestane Here Jezus, werden de
apostelen versterkt in hun geloof; en zij gingen uit in de wereld, en
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“verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden” (Hand 4:2). Omdat
Hij is opgewekt, is er hoop voor wie in Hem geloven. Zijn opstanding is
zowel een voorbeeld als een belofte van de verheerlijkte natuur, waar zijn
volgelingen “bij zijn komst” deel aan zullen krijgen. Onsterfelijkheid is
geen lichaamloos bestaan. De belofte is dat “wij Hem gelijk zullen zijn” (1
Joh 3:2). Paulus zegt dat wie gedoopt is “met wat gelijk is aan zijn dood”,
het ook zal zijn “met wat gelijk is aan zijn opstanding” (Rom 6:5). Nu
stierf Jezus door de folteringen van het kruis, en Hij werd begraven in een
kil, roemloos graf. Maar op de derde dag stond Hij op tot nieuwheid van
leven, in een verheerlijkt, geestelijk lichaam. Zijn sterfelijke natuur werd
in onsterfelijkheid veranderd; zijn vergankelijke leven werd verzwolgen in
de dood, om een onvergankelijke, geestelijke natuur – de natuur van de
Vader Zelf – aan het licht te brengen. Zo zal het zijn met de gelovigen: zij
zullen de natuur van Jezus Christus ontvangen.
We keren nu terug naar 1 Korintiërs 15, en wel de verzen 35-49. Het tegenwoordige leven is aards, vergankelijk, sterfelijk. Het nieuwe leven zal
juist de tegenovergestelde kenmerken hebben – hemels, onvergankelijk,
onsterfelijk. Wie zo’n verandering niet ondergaat, kan onmogelijk het
eeuwige Koninkrijk van God beërven, zoals de verzen 50-53 aangeven:
“Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet” (vs. 50). Daarom, zegt Paulus, moeten allen die het Koninkrijk
zullen beërven, veranderd worden, of zij nu behoren tot de “levenden,
die achterblijven tot de komst van de Here”, of tot degenen die zijn
‘ontslapen’ en uit de dood opgewekt moeten worden: “Zie, ik deel u een
geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin” (vs.
51). Deze verandering van natuur zal voor allen die, in Gods genade, het
voorrecht hebben daaraan deel te hebben, de uiteindelijke overwinning
over de zonde en de dood zijn, zoals Paulus in de verzen 54-57 zegt: “En
zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid
worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel van
de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij
dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus”.
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De scheiding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen
Niet allen die bij de komst van de Here uit de dood worden opgewekt,
zullen ook worden veranderd op de hiervóór beschreven wijze. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat er bij de opstanding twee groepen zullen zijn: zij die aangenomen, en zij die afgewezen zullen worden. Het oordeel van Christus zelf zal uitmaken wie tot welke groep zal behoren. Paulus baseert hierop zijn beroep op de gelovigen in Rome, zich niet over te
geven aan wederzijdse beschuldigingen en het (be)oordelen van geloofsgenoten: “U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u
uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel
van God. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de
Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal
dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God” (Rom
14:10-12). En hij wijst hier opnieuw op wanneer hij de gelovigen in Korinte een verklaring geeft van de ‘politiek’ van zijn leven en werken in Christus. “Daarom stellen wij er een eer in”, schrijft hij, “hetzij thuis, hetzij in
de vreemde, Hem welgevallig te zijn”. Wanneer? Paulus vervolgt: “Want
wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij
gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Kor 5:9,10).
Er is vaak bezwaar gemaakt tegen dit idee van een rechterstoel, en wel
op basis van menselijke ideeën van geschiktheid. Daarbij zijn volledig van
elkaar verschillende redenen aangevoerd. Zo is er de opvatting dat God
het vonnis over ons leven al kent nog voordat het geleefd is, en dat een
oordeelsdag daarom overbodig is. Anderen zijn van mening dat wie eenmaal ‘gered’ is door het verlossingswerk van Jezus Christus, zijn of haar
redding nooit meer kan verbeuren, en dat de uiteindelijke redding volkomen ona ankelijk is van wat men doet (hij of zij heeft al eeuwig leven).
Ondanks deze menselijke bezwaren is er echter geen gegronde twijfel
over mogelijk, dat de Bijbel wel degelijk leert dat er een ‘oordeelsdag’
komt, waarop “God het in de mensen verborgene oordeelt door Christus
Jezus” (Rom 2:16). Natuurlijk zou Hij ons allen kunnen oordelen op het
moment dat wij de laatste adem uitblazen. In Zijn eeuwige wijsheid zou
Hij ons kunnen belonen of straﬀen, zonder dat wij ons daarvan bewust
zouden zijn. Maar zo werkt God niet, zoals de openbaring van Zichzelf,
die Hij ons in de Bijbel geeft, laat zien. En het oordeel dat Hij Zijn Zoon
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Jezus Christus in handen heeft gegeven, zal niet alleen rechtvaardig als
zodanig zijn. Een ieder zal kunnen zien dat het rechtvaardig is. Het wordt
een “openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die een ieder vergelden zal naar zijn werken” genoemd. En hoe zal Hij vergelden? “… hun,
die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht
toorn en gramschap” (Rom 2:5-8).
Over de eigenlijke vorm van het oordeel weten wij heel weinig. Het Nieuwe Testament gebruikt hetzelfde woord, ‘rechterstoel’ (tribunaal), met
betrekking tot het oordeel van Christus als de rechtsinstantie in het Romeinse bestuursapparaat. Dat is, bijvoorbeeld, te zien als Paulus ervoor
kiest door de Keizer in Rome te worden berecht en, als Romeins burger,
aanspraak maakt op zijn recht “voor de keizerlijke rechtbank” [rechterstoel, S.V.] terecht te staan (Hand 25:10). Ook de Here Jezus stond voor de ‘rechterstoel’ van Pontius Pilatus (Joh 19:13). Welnu,
zegt de Schrift, “wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden”. Het idee is hetzelfde. Dat wil niet zeggen, dat het tribunaal waarvoor “levenden en doden” verschijnen in alle bijzonderheden
hetzelfde is, maar een uitspraak van het vonnis van de grote Rechter van
de mensen moet er toch zeker deel van uitmaken. “Zo zal een ieder voor
zichzelf rekenschap geven aan God” (Rom 14:12). Wat een ontnuchterend en heilzaam vooruitzicht! Dit is het grote moment van scheiding
tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Wie door Christus afgewezen wordt, zal voor eeuwig vernietigd worden in de “tweede dood”, die in
de krachtige beeldspraak van Openbaring met een “poel van vuur” vergeleken wordt (Op 20:14). Aan de andere kant: wie “waardig geacht”
wordt, zal een verandering van natuur tot onsterfelijkheid ondergaan, en
gezegend worden met een eeuwige erfenis in het Koninkrijk van God.
Het idee van oordeel is zowel impliciet als expliciet aanwezig in het evangelieverslag van de leer van de Here Jezus. Het staat bijvoorbeeld uitdrukkelijk vermeld in Matteüs 12:36: “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord,
dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de oordeelsdag”. Aan de andere kant wordt het stilzwijgend verondersteld in
veel van zijn gelijkenissen. Het onkruid en het koren zullen samen opgroeien “tot de oogst”. Dan, in de “voleinding van de wereld” (d.w.z. op
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de dag dat Christus terugkomt om Gods Koninkrijk te vestigen op aarde)
zullen het goede en het ondeugdelijke voor altijd gescheiden worden
(Mat 13:48). “De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit
zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal
het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen
stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft, die hore!” (Mat 13:41-43). In veel andere gelijkenissen wordt op hetzelfde aanbeeld gehamerd. De slaven die handel drijven in het huis van hun meester “totdat hij terugkomt”, worden achtergelaten met de opdracht hun
talenten te gebruiken, of “met hun ponden te handelen” tot tevredenheid van hun afwezige Heer. Maar op de dag van de komst van de Heer
wordt het oordeel geopenbaard. De getrouwe knechten, die de wil van
hun heer kenden en ook deden, worden beloond en “gaan in tot het
feest” van hun heer. Maar de ontrouwen en luien worden buitengeworpen en bestraft: “Daar zal het geween zijn en het tandengeknars”. De les
is duidelijk: Er komt voor Gods dienaars een dag van afrekening. De Here
komt terug, “na lange tijd” (Mat 25:19), om zijn oordeel uit te spreken
over het gedrag van zijn volgelingen tijdens zijn afwezigheid in de hemel.
Zo geeft Hij een sprekend beeld van de rechterstoel in Matteüs 25, dat
onmiddellijk op de gelijkenis van de talenten volgt: “Wanneer dan de
Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal
Hij plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de volken zullen
vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de
herder de schapen scheidt van de bokken” (vzn 31,32). Dit wijst kennelijk
op het oordeel, dat plaats zal vinden bij de terugkomst van de Here; want
Hij geeft nadrukkelijk aan, dat het de tijd is van zijn heerlijkheid en zijn
troonsbestijging op aarde. De gelijkenis gaat verder met een herhaling
van de beschrijving van de scheiding in twee groepen: de ‘schapen’ zijn zij
die in geloof en liefde “het Lam gevolgd hebben”, terwijl de bokken degenen zijn die verzuimd of geweigerd hebben dat te doen. De Rechter
kent nu al de levens van zijn knechten. Hij weet wie zijn werken van liefde
en medelijden ten opzichte van “deze mijn minste broeders” proberen te
doen; ook weet Hij waar verzuimd wordt zulke daden van liefde en barmhartigheid te doen. De rechterstoel van Christus is geen ‘gerechtshof’ om
de zaak te onderzoeken, maar een ‘tribunaal’, waar het vonnis wordt uit20

gesproken vanuit die onfeilbare wijsheid die Hem gegeven is, die “de
overleggingen en gedachten van de harten schift”. We krijgen geen
spreekrecht, en kunnen ook geen advocaat meenemen om onszelf te
verdedigen, want het oordeel staat vast (zie Mat 25:31-46). Wie de genade van God niet waardig geacht wordt, zal uit de tegenwoordigheid van
de Koning verbannen worden. “Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Ga weg van Mij, u vervloekten, naar het eeuwige
vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is” (Mat 25:41). Hiermee
wordt de totale vernietiging van de zonde en alle “slaven van de zonde”
mee bedoeld. Dat heet in vers 46: “eeuwige straf”, omdat er geen sprake
meer is van gratie; hun ondergang is deﬁnitief en onherroepelijk.
Hun vernietiging in “eeuwig vuur” is een vorm van beeldspraak. Zij hebben eens op aarde geleefd, en zijn in zonde gestorven. Zij zijn weer opgewekt en de onsterfelijkheid onwaardig geacht. Nu worden zij weggezonden naar de vergetelheid van een tweede dood, met de ‘kwelling’ van de
wetenschap, dat zij de heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid van de
door God aangenomen heiligen moeten missen (vgl Rom 3:23 waar het
woord dat met ‘derven’ is weergegeven in de grondtekst ‘missen’ betekent). Zij zijn voor eeuwig verbannen van het aangezicht van God en
Christus, en zullen nooit meer deel hebben aan iets dat in hemel of op
aarde gebeurt. Vuur wordt gebruikt als beeld voor eeuwige vernietiging.
Geen vernietiging die eeuwig duurt, geen eeuwige pijniging, maar een
radicaal einde, zoals vuur brandt tot er niets meer overblijft. Wanneer
Judas in vers 7 van zijn korte brief schrijft dat Sodom en Gomorra “daar
liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur”, bedoelt hij uiteraard niet dat de mensen in die tijd de inwoners van die steden nog steeds
ergens ten Oosten van de Dode Zee konden zien branden. Wat het wil
zeggen, is dat Gods oordeel door vuur hen volledig heeft vernietigd tot
stof. Ook de profeet Maleachi gebruikte het beeld van vuur om het totale
einde van de zondaars op de oordeelsdag te tonen: “Want zie, de dag
komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die
goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in
brand steken – zegt de HERE van de heerscharen – welke hun wortel noch
tak zal overlaten”. Ook hij sprak over de scheiding van rechtvaardigen en
onrechtvaardigen op “die dag”: “Maar voor u, die mijn naam vreest, zal
de zon van de gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar
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vleugelen … U zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn
onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE van de
heerscharen” (Mal 4:1-3). Dit is geen bizar beeld van vreugdedansen op
de as van de zondaars, maar de blijdschap over het einde aan de zonde
en de dood die daar het gevolg van is. Alles wat zonde is en daaraan herinnert is weg; uit de levens van de dan eeuwig levende mensen gebannen.
Maar de Bijbel is niet bijzonder geïnteresseerd in hen die falen. De opstanding uit de dood geeft toegang tot eeuwig leven voor allen die werkelijk “in Christus Jezus” zijn. Daarom hebben ware gelovigen uit elke generatie verlangend uitgezien naar de komst van hun Heer. “Kom, Here
Jezus” is sinds zijn hemelvaart hun gebed geweest. En hoewel de dood
hen op zijn tijd opgeëist heeft, zijn zij in geloof gestorven, in de wetenschap dat hun persoonlijke verlossing uit de dood wacht tot de komst van
de Gever van het Leven. “Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven” (Rom 6:8).
De rechterstoel van Christus maakt deel uit van het proces waardoor
mensen worden overgebracht van dood naar leven. Zo zien we dat, wanneer tot de “schapen” aan de rechterhand van de koning is gezegd dat zij
waardig gekeurd zijn, zij uitgenodigd worden om aan de heerlijkheid van
de komende eeuw deel te hebben: “Dan zal de Koning tot hen, die aan
zijn rechterhand zijn, zeggen: Kom, u gezegenden van mijn Vader, beërf
het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging van de wereld
af” (Mat 25:34). En terwijl de afgewezenen verbannen worden naar de
schaamte en wroeging van de uiteindelijke dood, “gaan de rechtvaardigen naar het eeuwige leven” (vs. 46).
Wat een heerlijk vooruitzicht ontvouwt zich zo voor wie het woord van
God hoort en daarnaar handelt! Hoe overvloedig zinvol zal voor hen
straks het leven geweest zijn! Om de liefelijke woorden van de Verlosser
zelf te mogen horen, wanneer Hij hun een plaats aanbiedt in het Koninkrijk; om voor eeuwig verlost te zijn van “het lichaam van deze dood; om
de kracht van het geestelijke leven te voelen stromen in hun lichaam, zodat zij “opvaren met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet
moede; zij wandelen, maar worden niet mat” — kortom, om deel te hebben aan de “goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de
begeerte in de wereld heerst” (2 Pet 1:4). Dit is waarlijk verlossing!
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begrijpend zingen

Psalm 24

Wie is Hij, deze Koning der ere?
Wij kennen David eerst als jonge schaapherder, later als oorlogvoerende koning.
Maar zijn voornaamste werk was vooral wat hij deed voor de godsdienst van Israёl. Hij schreef veel van de psalmen (waaronder ook Psalm 24), en deed de
voorbereidingen voor het bouwen van de tempel en het werk van de Levieten
daarin, vooral de zangers en spelers op muziekinstrumenten.
Eén van de belangrijkste taken die David op zich nam, was het brengen van de
heilige ark naar Jeruzalem (1 Kronieken 15 en 16). Voor de viering hiervan schreef
hij een aantal psalmen (o.a. 15, 68, 132), en men telt ook Psalm 24 hierbij. De ark
wordt weliswaar niet genoemd, maar wij horen in deze psalm weerklanken van
de indrukwekkende optocht naar de berg Sion: “Hef uw hoofden op, o poorten,
ja verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat” (vzn 7,9).
Zo kwam David, met de oudsten en oversten, de poortwachters, de zangers en
spelers, door de ‘poorten’ en de ‘eeuwige deuren’ de heilige stad binnen. In
Psalm 24 horen wij twee koren die elkaar toezingen, met vragen en antwoorden.
“Wie is deze Koning der ere?” vraagt het ene koor; “De HEERE, sterk en geweldig”, antwoordt het andere (vzn 8,10). David was de koning die deze optocht
leidde, maar de Psalm wijst ook op een toekomstige gebeurtenis en een grotere
Koning. De HEERE God heeft Zijn Zoon Jezus aangesteld om Koning in Jeruzalem
te zijn, en de psalmist kijkt uit naar de eindtijd wanneer Jezus Christus, ‘sterk en
geweldig’, de poorten van zijn hoofdstad binnengaat.
Bij Jezus’ komst zal er zeker een grootse plechtigheid plaatsvinden, en u zou
daarbij aanwezig kunnen zijn, mits u in Hem gelooft en u zich door Hem laat reinigen van uw zonden. David vroeg al: “Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart” (Ps
24:3,4). In verband met het komende Koninkrijk van God klinken de woorden:
“Zalig zijn zij die Zijn geboden doen ... opdat zij door de poorten de stad mogen
binnengaan” (Op 22:14, vgl. Jes. 26:2). Dit is het nieuwe Jeruzalem, de stad met fundamenten en ‘eeuwige deuren’, die God heeft voorbereid voor Zijn kinderen, en
waarin Hij en Zijn Zoon de tempel zullen zijn (Op 21:22).

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
John Morris
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Licht op de wereld en het Nieuws
belangrijke feiten in het licht van de Bijbel
2. Wie is het nageslacht van Abraham?
In het vorige artikel hebben we gezien
dat God Abraham en zijn nageslacht de
belofte deed hen het land tussen Egypte
en de rivier de Eufraat te geven. Maar
wie bedoelde God met dit nageslacht?
Het boek Genesis vestigt er nadrukkelijk
de aandacht op dat Abraham kinderloos
was toen God hem dit beloofde, en dat
zijn enige vrouw Sarai onvruchtbaar was
(Gen 11:30, 16:2). Abraham vroeg God
dan ook naar de zin van deze belofte
(15:2,3), en God verzekerde hem toen:
“iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn” (vs. 4).
Tot zover was de belofte ruim: er werd
geen vrouw bij name genoemd.
Ondanks het geloof van Abraham en
zijn vrouw, kwamen er na tien jaar door
God gedane beloften vragen bij hen op.
Zeker toen de tijd voortschreed, werd
het geduld dat God vroeg een beproeving. En daarin, zo weten we uit eigen
ervaring, zijn wij mensen geneigd eigen
oplossingen te bedenken, die vervolgens tot problemen leiden. Zo ook Sarai: Zij stelde Abraham voor dat hij bij
haar slavin Hagar een zoon zou verwekken, en die zou erkennen als hun zoon.
Zonder God te vragen ging Abraham
hierop in en maakte haar inderdaad
zwanger. Hier begonnen de problemen
die leidden tot ‘de Palestijnse kwestie’.
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Zoals gebruikelijk onder vrouwen in zulke omstandigheden, ontstond er onderling haat en nijd. Hagar wist nu dat haar
meesteres onvruchtbaar was, en verachtte haar daarom. Zij dacht nu de favoriete vrouw van Abraham te worden.
Maar Sarai zond haar weg. En dit is net
zo belangrijk: God greep in en zond Hagar terug naar Sarai. Hij gaf haar de belofte mee: “Ik zal uw nageslacht zeer
talrijk maken, zodat het vanwege de
menigte niet geteld kan worden” (16:10). Deze belofte is identiek
aan die God Abraham eerder gaf: “Ik zal
uw nageslacht maken als het stof van de
aarde; als iemand het stof van de aarde
zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden” (13:16;
ook 15:5). Hagar bracht een zoon op de
wereld, die Abraham volledig erkende
als zijn zoon: “Hagar baarde een zoon bij
Abram [zoals hij toen nog heette], en
Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard
had, de naam Ismaël. Abram was 86 jaar
oud, toen Hagar Ismaël bij Abram baarde” (16:15,16). Tot zover niets aan de
hand, zou je zeggen, maar…
Deze oplossing was uiteraard niet wat
God bedoeld had. Hij vroeg van Abraham naast geduld het onvoorwaardelijk
geloof, dat als Hij iets beloofde Hij dat
ook nakwam. Dus als Sarai onvruchtbaar
was, kon zij, met Gods hulp, toch zwanBijbelpassages uit de HSV

ger worden. Aan dit geloof was hij toen
nog niet toe; dat kwam later – op veel
indrukwekkender wijze (Heb 11:17,18).
Op 99-jarige leeftijd verscheen God hem
opnieuw, en veranderde zijn naam van
Abram in Abraham, “want”, zei God, “Ik
zal u vader van een menigte volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal
Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw
nageslacht na u, al hun generaties door,
tot een eeuwig verbond, om voor u tot
een God te zijn, en voor uw nageslacht
na u” (Gen 17:5-7). “Verder zei God tot
Abraham: U moet uw vrouw Sarai niet
meer Sarai noemen, maar haar naam zal
Sara zijn. Want Ik zal haar zegenen, en u
ook uit háár een zoon geven; ja, Ik zal
haar zo zegenen dat zij tot volken zal
worden; er zullen koningen van volken
uit haar voortkomen” (vzn 15,16). Dit
kon Abraham nauwelijks geloven: hij
was bijna 100 en Sara 90 jaar! Intussen
had hij Ismaël zeer lief gekregen. Daarom probeerde hij: “Och zou Ismaël voor
Uw aangezicht mogen leven!” (vs. 18).
Maar dat was niet wat God bedoelde:
“Integendeel, uw vrouw Sara zal u een
zoon baren en u moet hem de naam Izak
geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn
nageslacht na hem” (vs. 19). Verwierp
God Ismaël dan? Neen! Hij was de zoon
van Zijn vriend Abraham, en God zei zijn
wens te zullen vervullen: “Wat Ismaël
betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb
hem gezegend en zal hem vruchtbaar
maken en hem uitermate talrijk maken:
twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal
hem tot een groot volk maken” (vs. 20).
Jan Koert Davids

God zou zowel Izak als Ismaël zegenen,
maar Zijn verbond met Abraham zou Hij
voortzetten met Izak: “Mijn verbond
echter zal Ik met Izak maken, de zoon
die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren” (vs. 21).
Een jaar later baarde Sara inderdaad
een zoon, en Abraham noemde hem
Izak. Omdat Ismaël spotte, vroeg zij
Abraham Hagar en Ismaël weg te zenden. Dat zinde Abraham in het geheel
niet, maar God zei hem dat de tijd was
gekomen dat toch te doen “want alleen
het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden” (21:12). Izak
zou dus de mede-erfgenaam zijn van
wat God Abraham had toegezegd. Opnieuw maakte God echter duidelijk dat
Ismaël niet verworpen werd “omdat hij
uw nageslacht is” (vs. 13). Ook aan Hagar bevestigde Hij dit: “Ik zal hem tot
een groot volk maken” (vs. 18). En Hij
voegde de daad bij het woord: “God was
met de jongen” (vs. 20).
Na het overlijden van Sara nam Abraham een vrouw en bijvrouwen, die hem
ook zonen schonken. Die zond Abraham
allen weg naar het oosten (het Arabisch
schiereiland). Dit zijn de Arabische volken. Ook Ismaël was in die richting getrokken en bewoonde een strook tussen
Egypte en Assur (25:18).
Samengevat zien we dat de problemen
tussen Israël en zijn buurvolken, zoals
we die nu kennen, een menselijke oorsprong hebben. Izak en Ismaël zijn
rechtmatige zonen van Abraham. Beide
kregen van God een zegen, en vormden
twee broedervolken. Het onderscheid
tussen hen is, dat Gods beloften aan
Abraham op Izak overgingen.
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Fundamentele begrippen
van het Kwaad
39. Boze geesten — samenvatting en aanvullingen (3)
Wat zijn de demonen in het Nieuwe Testament?
Zoals we hebben gezien behoren ‘demonen’ tot ‘het rijk’ van de heidense
(Griekse, Egyptische, Romeinse) godenwereld. God beschouwt zulke goden als
afgoden, nietsen, onreinen. In Het Nieuwe Testament zien we dan ook in de
Griekse grondtekst regelmatig daimonion in de betekenis van (af)goden (Hand
17:18; 1 Kor 10:19-21; Op 9:20); maar ook als ‘dwaalgeesten’ – mensen die dwalen en de gelovigen verleiden met huichelachtige leugens (1 Tim 4:1), tot wanorde en kwade praktijk (Jak 3:16, waar ipv ‘duivels’ ‘demonisch’ behoort te staan).
In dat licht hebben we ook het gebruik in Openbaring bekeken (artikel 32).
De apostel Johannes schrijft niet over genezing van een ‘onreine geest’ of
‘demon’, maar wel een aantal keer over het oordeel van mensen dat Jezus een
‘demon’ zou zijn of hebben. Ook in de parallelle passages in de andere drie Evangeliën zien we dat. Verder zien we daar en in de Handelingen veel algemene vermeldingen van ‘demonen’ en ‘onreine geesten’. Daarnaast zijn er speciﬁeke feitelijke genezingen van bij name genoemde gebreken, ziekten en afwijkingen:
zoals doofstomheid, blindheid, epilepsie, geestesziekten. Veel daarvan waren in
die tijd onverklaarbaar, en werden daarom aan ‘demonen’ toegeschreven. Maar
wie zou dat tegenwoordig doen? We weten nu wat de oorzaak ervan is.
Opvallend in het gebruik van het woord ‘demon’ is dat we er vrijwel alleen in de
Evangeliën over lezen (slechts 4 van de 72 keer daarbuiten). Even opvallend is
dat genezingen en ‘uitdrijvingen’ alleen plaatsvinden in het gebied dat behoort
tot Israël, of een oude relatie daarmee heeft (Tyrus en Sidon). De vraag is: Waarom? Is het niet omdat juist de Joden niet hadden moeten geloven in dergelijke
geesten? In ballingschap hadden zij de afgoden van hout, metaal en steen afgezworen, en aanbaden zij de hemellichamen niet meer; maar in plaats daarvan
waren zij in de geestenwereld van de heidenen gaan geloven. En de heidenen tot
wie de apostelen predikten? Zij waren blij met de boodschap van één God, en
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met hun geloof daarin verviel de hele godenwereld om plaats te maken voor de
enige God en Schepper en Zijn Zoon Jezus Christus. En toch...
Demonen in het christendom
De jonge gemeente van Christus had van het begin af te maken met het geloof
in kwade machten. Zowel vanuit het Jodendom en als door niet-Joodse gelovigen. De gemeente bestond toen immers vooral uit tot geloof gekomen Joden,
Grieken en Romeinen. De Griekse gelovigen hadden in hun dagelijks leven te
maken met de wijdverbreide oﬀerdienst aan de goden.
De ‘demonen’ waren beschermgeesten van een bepaald ambacht of van de stad.
Om deze gunstig te stemmen, werd iedereen in de stad en van een ambacht geacht de desbetreﬀende beschermgod oﬀers te brengen. Deed je dat niet, dan
zou de stad onheil kunnen treﬀen, of zou het werk van de leden van een ambacht niet gezegend worden. Het was moeilijk daar los van te komen, zoals 1
Korinthiërs 8 laat zien. Overal waren er dan ook gelovigen die zich niet geheel
losmaakten van het oﬀeren aan de ‘demonen’. Ook de andere volken waaraan
het evangelie in de loop van de volgende eeuwen werd verkondigd, hadden hun
eigen goden. Het geloof daarin bleek even moeilijk ‘uit te roeien’.
Om de macht te behouden en te vergroten is ‘de kerk’ begonnen heidense opvattingen en gebruiken te ‘christianiseren’ — te vergelijken met wat men tegenwoordig noemt ‘if you can’t beat them, join them’. Dat wil zeggen, die opvattingen en gebruiken werden opgenomen in de geloofsleer, omdat de mensen ze
niet opgaven.
Een bekend voorbeeld is het Kerstfeest dat wordt gevierd op het moment van
het heidense zonnewendefeest. De Mariaverering is op niets anders gebaseerd
dan de aanroeping van de ‘koningin van de hemel’, zoals we die hebben gezien in
Jeremia 44, en ook zien in Efeze (Hand 19:21-40). Ook de hele heiligenverering is
gebaseerd op het geloof in ‘demonen’. De heiligen hebben de plaats ingenomen
van de agathodaimonion, de goede geesten die bijvoorbeeld een bepaald ambacht beschermden. Sint Jozef is de beschermer van de timmerlieden, en Sint
Cecilia die van de musici, etc. Zelfs de opvatting over God, die we zo vaak horen,
is dualistisch van aard. De God van het Oude Testament wordt door velen gezien
als de toornende, wrekende God, terwijl Christus dan de lie ebbende God is.
Die dwaling komt dan weer mede voort uit de verkeerde aanname dat Jezus de
als mens neergedaalde God is. En uiteraard hoort daar ook de oﬃciële verbreiding het geloof in ‘satan’ of ‘duivel’ en zijn trawanten bij, om de gelovigen angst
aan te jagen en aan de kerk te binden. In feite is het geloof in God dus dubbel
dualistisch geworden: de God van heil en het goede staat tegenover de toornende God en de onheilbrengende ‘satan’.
Jan Koert Davids
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Fundamentele begrippen van het Kwaad
Er wordt ons vaak gevraagd hoe wij kunnen beweren dat er geen bovennatuurlijke kwade macht bestaat, terwijl de meeste mensen op aarde, inclusief het merendeel van de christenen, dit wel geloven. Het eenvoudige antwoord dat ik in
deze artikelen steeds heb gegeven, is eenvoudig: God geeft in de Bijbel aan dat
zo’n macht niet bestaat. Het zijn geen moeilijke wetenschappelijke of theologische verhandelingen waarin Hij dat zegt. Ook heeft Hij het bewijs geleverd in
Zijn Zoon, Jezus Christus. Niemand kan dus zeggen dat hij of zij niet is gewaarschuwd voor het geloof in meer dan één God, en in goden, duivels, demonen
etc., die ons aanzetten tot het kwade en zelf allerlei kwaads aanrichten. God
heeft zelfs een dubbele waarschuwing aan christenen gegeven:
1.
Vergelijkend in wat Israël is overkomen. Paulus schrijft dat Gods oordeel
over hen in de woestijn, hun is “overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en
het is opgetekend ter waarschuwing voor ons ...”; en: “Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden” (1 Kor 10:11,6). En dit geldt voor alles
wat over hen is opgeschreven; of dat nu betrekking heeft op Gods zegeningen op hun geloof en gehoorzaamheid, of oordelen op hun ongeloof en
ongehoorzaamheid.
2.
Rechtstreeks in waarschuwingen. Zo had Jezus in zijn ‘Olij ergrede’ gezegd: “vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden” (Mat
24:11). En hoewel dit betrekking heeft op de tijd van de apostelen tot de
val van Jeruzalem in het jaar 70, het optreden van valse profeten, die de
gelovigen zouden verleiden iets anders te geloven dan God en Zijn dienaren hadden gezegd, zou doorgaan tot de toekomstige val van Jeruzalem
vlak vóór de komst van Christus in heerlijkheid. De apostel Petrus herinnert aan de valse profeten onder het volk Israël en trekt dit door naar de
gemeente: “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals
ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen
doen binnensluipen ...” (2 Pet 2:1). Zijn ‘collega’ Johannes schrijft:
“Geliefden, vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten, of zij uit
God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Joh 4:1).
Iets verder schrijft hij dat vast te stellen is wat van de “Geest van de waarheid” komt en wat van “de geest van de dwaling” (vs. 6). Misschien zult u
zich afvragen waarom God dat toelaat. Het antwoord is gelijk aan dat Hij
Israël gaf: vanwege de hardnekkigheid van de mens, ook in het christendom — hij wil niet veranderen en houdt vast aan het ‘oude’. God laat geen
‘satan’ uit de Joodse of kerkelijke leer zijn gang gaan, maar laat mensen
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39. Boze geesten — samenvatting en aanvullingen (3)
hun gang gaan, zodat hun dwaasheid des te duidelijker uitkomt (Rom 1:18
-23,28). Paulus zegt daarover: “En daarom zendt God hun een dwaling, die
bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de
waarheid niet geloofd hebben ...” (2 Tes 2:11,12). De waarheid is hier niet
alleen dat duidelijk had moeten zijn wat zonden, in de zin van verkeerde
handelingen, zijn, maar alles wat God heeft geopenbaard over Zichzelf,
Zijn plan en Zijn werk met ons mensen. Dus ook als Hij zegt dat iets zo en
zo is, en wij zouden zeggen: ‘dat is niet zo’, of ‘dat geloof ik niet’, of ‘naar
mijn mening kun je het ook zo zien’, of ‘ik vind dat je dit niet letterlijk moet
nemen’ etc, valt dat onder leugen tegenover Zijn waarheid. Paulus is duidelijk: “indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt” (Gal 1:9). Dat is niet hard, maar nodig zodat
er misschien sommigen zijn die vast zullen houden aan de waarheid en
behouden worden.
Wij kunnen in de geschriften van het Nieuwe Testament nalezen wat dit evangelie was en is. De apostelen en hun medewerkers hebben er alles aan gedaan om
dat evangelie op te (laten) schrijven, zodat, bijvoorbeeld, Petrus, in afwachting
van zijn spoedige kruisdood, kon zeggen: “Maar ik zal mij beijveren, dat u ook na
mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken” (2 Pet 1:15). En de
apostel Johannes zegt: “wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook
u, opdat ook u met ons gemeenschap zou hebben. En onze gemeenschap is met
de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus” (1 Joh 1:3).
We sluiten deze samenvatting af met de hier toepasselijke woorden van Johannes over wat deze verkondiging is, namelijk de gehele waarheid van de ene God:
“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen:
God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij
gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en
doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht
is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden” (1 Joh 1:5-8).
In de twee volgende nummers volgt ter afsluiting van deze artikelserie nog een
samenvatting van de zes artikelen over duivel. De samenvatting van het begrip
satan heeft in nummer 3 van het jaar 2015 gestaan.
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Ontmoeting

met:

Als voorbereiding op zijn koningschap werd David in de woestijn op de
proef gesteld. Doordat hij volledig op de bescherming van God vertrouwde kon Saul hem niets doen. Ook van Jezus lezen we dat Hij in de
woestijn op de proef werd gesteld. Door Zijn vertrouwen op Zijn Vader
doorstond Hij elke verzoeking en was Hij klaar om Zijn zware taak te
aanvaarden. Hij volgde nooit zijn eigen wil. Maar van David lezen we in 1
Samuel 27:1: “Maar David zei in zijn hart: Ik zal op een dag nog eens door
Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan
met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen”. Zonder God te
raadplegen ging hij naar Achis, de koning van de Filistijnen. Voor Saul
was hij nu wel veilig, maar door zijn vlucht moest hij een dubbelleven
leiden, en was zo een gevangene van Achis. Hij leidde een leven vol leugen en bedrog. Ziklag, niet te dicht bij Achis, werd zijn woonplaats.
Zo kon hij Achis bedriegen door plaatsen van de Filistijnen volledig te
vernietigen, terwijl Achis in de waan was dat het om steden van Israël
ging. Een jaar en vier maanden bleef hij in Ziklag wonen en zo doorgaan.
Al die tijd was er geen woord van de HEERE.
Maar de HEERE bracht hem in een lastige situatie. Achis wilde Israël aanvallen en David mee laten vechten. Hij zou gedwongen worden om misschien Saul en Jonathan te doden. Nog zocht David niet zijn hulp bij de
HEERE. David liet Achis, door een ontwijkend antwoord, geloven dat hij
hem zou steunen: “Zo zult u te weten komen wat uw dienaar kan
doen” (28:2). Achis stelde hem daarop als zijn lijfwacht aan. Pas op het
laatst redde God hem uit deze situatie: door bezwaren van de bevelhebbers mocht hij niet mee. Voor de tweede keer behoedde God hem voor
een dwaas handelen, dat zijn koningschap in de weg zou staan. Eerst
door een vrouw omdat hij het recht in eigen hand wilde nemen (hfdst
25), nu door zijn leugens. Daarna kreeg hij een schok: Ziklag was verwoest, alle vrouwen en kinderen waren weggevoerd, ook zijn vrouwen.
“Toen begonnen David en het volk dat bij hem was, luid te huilen” (30:4).
David begreep dat dit een straf van God was, en huilde daarom. Zoals
Petrus bitter weende nadat hij begreep dat hij Jezus verloochend had.

Kennismaking
30

met
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Bijbelpassages uit de HSV

David (2)
De mannen van David waren woedend en wilden hem doden. Pas toen
zocht hij de hulp van de HEERE: “David echter sterkte zich in de HEERE,
zijn God” (vs. 6). Vanaf dat moment raadpleegde hij de HEERE bij alles
wat hij deed. Nu was hij klaar voor het koningschap. Nadat Saul gedood
was in de strijd, vroeg David de HEERE: “Zal ik naar een van de steden
van Juda optrekken? De HEERE zei tegen hem: Trek op. David zei: Waarheen zal ik optrekken? Hij zei: Naar Hebron” (2 Sam 2:1). Hier was de
spelonk van Machpela, die Abraham had gekocht om Sara te begraven.
In Hebron werd hij tot koning gezalfd over Juda. Nog niet over het hele
rijk – hij wist dat hij geduld moest hebben. Langzamerhand werd het
huis van Saul zwakker en hij sterker. Na zeven jaar was hij klaar voor het
koningschap over heel Israël. Voor de derde keer werd hij gezalfd. Eerst
tot koning door Samuël, daarna als koning over Juda, en tenslotte gingen de oudsten van Israël naar David: “En koning David sloot met hen in
Hebron een verbond voor het aangezicht van de HEERE, en zij zalfden
David tot koning over Israël” (5:2). Zeven jaar had hij in Hebron gewoond. Die plaats was niet geschikt als hoofdstad van heel Israël. De
HEERE zorgde ervoor dat hij Jeruzalem tot hoofdstad zou maken, de
plaats die Hij verkoren had: “Want de HEERE heeft Sion [Eén van de bergen van Jeruzalem] verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied (Ps 132:13,14). Veertig jaar leidde David het land. Zolang hij volledig de wil van de HEERE deed, had hij en het hele land voorspoed. In
Deuteronomium 17:15-20 had de HEERE duidelijk vastgelegd waar een
koning aan moest voldoen. Bijvoorbeeld: “Ook mag hij voor zichzelf niet
veel vrouwen nemen”. Toch had hij meerdere vrouwen. Zijn liefde voor
hen was helaas een valkuil voor hem. In rust en rijkdom verslapte zijn
toewijding aan God, en gaf hij toe aan zijn vleselijke begeerte. Hij nam
de vrouw van een ander en liet haar man doden. Voor de wet was hij nu
de dood schuldig. In diep berouw zei hij tegen Nathan: “Ik heb gezondigd tegen de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook uw
zonde weggenomen; u zult niet sterven (2 Sam 2:12,13). Maar ook:
“Welnu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken” (10).
Vanaf dat moment was de vrede in huis weg – met als dieptepunt een
opstand van zijn geliefde zoon Absalom.

vrouwen
Nel Davids
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31

God in gesprek
met

mensen

Na Abraham, Mozes en Elia kijken we, in dit vierde en laatste voorbeeld van een
bijzonder gesprek tussen God en een mens, naar een gesprek met de profeet Jeremia. Zoals Mozes, zat ook Jeremia klem tussen God en het volk. Zoals Elia ziet
Jeremia hoe het volk misleid wordt door valse profeten – nu niet profeten van een
afgod, maar mensen die beweren namens God te spreken. Waar Elia er nog van
overtuigd was dat een demonstratie van de machtige hand van God voldoende
zou zijn om het volk bij zinnen te brengen, besefte Jeremia dat dit juist averechts
zou werken. Een eeuw eerder had God het leger van Assyrië vernietigd buiten de
poorten van Jeruzalem. Maar in plaats van diepe dankbaarheid had dit geleid tot
een grenzeloos vertrouwen dat God Jeruzalem altijd zou redden, ook al was hun
aanbidding van God vrij oppervlakkig en verwaarloosden zij Zijn wet.
Daarom werd Jeremia’s boodschap niet aanvaard. In de ogen van het volk predikte hij juist een gebrek aan vertrouwen op God, alsof God Zijn beloften niet na zou
komen. God had toch gezegd dat er voor altijd een nakomeling van David op de
troon in Jeruzalem zou regeren? Dit was het land dat God de nakomelingen van
Abraham voor altijd in bezit gaf. Jeruzalem was de stad die God had uitverkoren
om daar Zijn Naam te laten wonen, en dit was de tempel waar men tot God kon
naderen. Latere oproepen zich over te geven aan de Babyloniërs werden zelfs als
landverraad gezien. En nu was hun ondergang onvermijdelijk. Jeremia bevindt
zich niet in een benijdenswaardige positie. Als zijn profetieën uitkomen wordt
zijn volk onderdrukt en zijn geliefde stad verwoest, en als zijn profetieën niet uitkomen is hij een valse profeet. Het is een zeer moeilijke situatie waar hij in zit.
Het gesprek waar we in dit artikel naar kijken staat in Jeremia 14 en 15 . Het boek
is soms moeilijk leesbaar, omdat niet meteen duidelijk is wie de spreker is. Soms
spreekt God, soms het volk, maar soms ook spreekt Jeremia namens God en
soms namens het volk. Net als ten tijde van Elia is de achtergrond ook hier een
grote droogte. Jeremia denkt daarbij mogelijk aan wat koning Salomo bad bij het
in gebruik nemen van de tempel in Jeruzalem: “Als de hemel gesloten is en er
geen regen komt, omdat zij [het volk] tegen U gezondigd hebben, en zij op deze
plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen
vernederde, luistert Ú dan in de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en
van Uw volk Israël … en geef regen op Uw land” (1 Kon 8:35,36). En dat is precies
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“de vertrouwelijke omgang van de Heer

12. in gesprek met Jeremia
wat Jeremia ook doet. Hij bidt tot God over de droogte, gevolgd door: “Hoewel
onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, H
, doe het omwille van Uw
Naam, want talrijk zijn onze afdwalingen, tegen U hebben wij gezondigd” (Jer
14:7). En hij doet een beroep op Gods naam – hetzelfde als we bij Mozes gezien
hebben. Het antwoord van God is echter: “Bid niet voor dit volk ten goede. Al
vasten zij, Ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen zij een brandoﬀer en
een graanoﬀer, Ik zal in hen geen behagen scheppen, maar door het zwaard,
door de honger en door de pest zal Ik een einde aan hen maken” (vzn 11,12). En
vervolgens negeert Jeremia de woorden van God. Zijn reactie is juist nog meer te
pleiten voor zijn volk: “Toen zei ik: Ach, Heere H
, zie, die profeten zeggen
tegen hen: U zult geen zwaard zien en honger zult u niet krijgen, maar Ik zal u een
duurzame vrede geven in deze plaats” (vs. 13). Hij betoogt, wellicht tegen beter
weten in, dat het volk in het algemeen de dupe is van mensen die beweren namens God te spreken, en in feite zeggen dat God met hen is, hen beschermt, en
hen geen onheil zal laten overkomen. Uiteraard is dat een aantrekkelijke boodschap, en deze valse profeten kunnen genoeg voorbeelden uit de geschiedenis
halen om te laten zien dat dit ook in het verleden vaak zo is geweest. Toch is God
onverbiddelijk. Zowel de valse profeten als hun toehoorders zullen door de honger en het zwaard omkomen, een beeld van een belegerde stad waarin mensen
ofwel van de honger sterven ofwel door de vijandelijke legers gedood worden.
Het onvoorstelbare gaat gebeuren: Jeruzalem gaat ingenomen worden.
Dan komt de vraag wie de spreker is vanaf vers 17. Er wordt gezegd dat het God
is, maar bij het lezen merken we duidelijk de gevoelens van Jeremia. Sommige
commentaren stellen voor de woorden “spreek dus dit woord tot hen” te zien als
afsluiting van het voorafgaande. Dat komen we echter nergens anders tegen. De
oplossing om de woorden weg te laten, zoals in een paar vertalingen, lijkt ook
niet het meest behulpzame, want er is geen discussie of die woorden in het Hebreeuws voorkomen. Waar we de oplossing waarschijnlijk moeten zoeken, is de
uitbeelding van Gods gevoelens door Jeremia. Hij is zozeer Gods trouwe dienaar,
dat hij de situatie bekijkt door Gods ogen. Het is eenvoudig te denken dat God
gemakkelijk straf uitdeelt als Zijn volk niet luistert, maar we beseﬀen dan niet het
verdriet dat dit Hem doet. Zoals een zorgzame vader, die zich genoodzaakt ziet
een kind te berispen als het helemaal mis gaat. We zien ook dat Jezus tot tranen
toe bewogen wordt over de stad, waarvan Hij weet dat die Hem enkele dagen
later zal veroordelen en terechtstellen. Dus uit God Zijn droe eid over wat het

is met wie Hem vrezen” (Ps 25:14)
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God in gesprek met mensen
volk moet ondergaan door middel van Zijn profeet Jeremia, en tegelijk straft Hij.
Jeremia weent, ook omdat hij begrijpt dat het ook God bedroeft, maar ook omdat hij beseft wat de gevolgen zijn. Tegelijk doet hij alweer een beroep op God.
Na de situatie beschreven te hebben zegt hij: “Hebt U Juda dan helemaal verworpen, of walgt Uw ziel van Sion? Waarom hebt U ons zo geslagen dat er geen genezing voor ons meer mogelijk is?” (vs. 19), om tot slot een beroep te doen op
Gods naam: “Verwerp ons niet omwille van Uw Naam, maak Uw heerlijke troon
niet te schande, denk aan Uw verbond met ons, verbreek het niet” (vs. 21). Net
als met de eerdere gesprekken die we bekeken hebben, doet Jeremia een beroep
op Gods naam, dat wil zeggen de karaktereigenschappen die onlosmakelijk met
de Naam zijn verbonden, in het bijzonder Zijn “goedertierenheid en trouw”.
We zien nu echter een verschil met eerdere gesprekken. God is nu onverbiddelijk.
“De H
zei tegen mij: Al stond Mozes of Samuel voor Mijn aangezicht, dan
nog zou Mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben. Stuur hen van voor
Mijn aangezicht weg, laten zij weggaan!” (15:1). Mogelijk was Jeremia zich op dat
moment bewust van de Psalm “Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen; zij riepen tot de H
en Híj verhoorde
hen … H
, onze God, Ú hebt hen verhoord; U bent voor hen een vergevend
God geweest, hoewel U wraak oefende over hun daden” (Ps 99). Maar nu zegt
God dat Hij niet luistert. De aﬂoop staat vast. Daarbij zegt God: “Ik zal hen stellen
tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken van de aarde, vanwege Manasse, de
zoon van Hizkia, de koning van Juda, om wat hij in Jeruzalem gedaan heeft” (Jer
15:4). Manasse was veertig jaar eerder al gestorven, en uiteraard straft God het
volk nu niet enkel voor wat hij toen deed. Maar Manasse is typerend voor het probleem. Hizkia, zijn vader, had een wonderbaarlijke redding meegemaakt, waarbij
God ingreep en het machtige leger van Assyrië te gronde richtte (zie o.a. 2 Kron
32). Dat zal Manasse al op jonge leeftijd zijn bijgebracht. Toch wordt zijn eerste
regeringsdaad omschreven als de afgoderij aan te moedigen. Het volk volgt hem
daarin, ook allen die Gods machtige daad hebben meegemaakt. Het volk (althans
de meerderheid) is onverbeterlijk. En daarom is God “het berouw hebben
moe” (waarbij het Nederlandse woord berouw een emotionele lading heeft die
hier niet bedoeld wordt). God blijft niet ter wille van Zijn Naam dit accepteren.
Jeremia ziet nu in dat de situatie inderdaad hopeloos is. Zijn woorden zullen geen
verandering brengen. God gaat nu deﬁnitief ingrijpen. Maar daarmee komt bij
Jeremia de vraag op waarom hij dan toch tot dit volk gezonden wordt. Zijn situatie is uitzichtloos. Hij zegt dan ook: “Wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard
hebt, een man van onenigheid en een man van ruzie voor heel het land” (15:10).
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12. in gesprek met Jeremia
Zijn boodschap brengt enkel ruzie, waarbij hij behoorlijk te lijden heeft van de
gevolgen. En vervolgens doet hij een beroep op God voor zichzelf, dat hij wel altijd God trouw gebleven is: “Neem mij in Uw geduld niet weg, weet dat ik omwille
van U smaad draag” (vs. 15). Waarom moet hij dan mee omkomen met een volk
dat niet wil luisteren? Om tot slot te zeggen: “Waarom is mijn lijden er voor altijd,
en is mijn wond ongeneeslijk, weigert hij te genezen? Bent U nu echt voor mij als
een onbetrouwbare beek, water dat niet betrouwbaar is?” (vs. 18). In Israël waren
er veel beken, die in de regentijd vol liepen maar in de droge maanden volledig
uitdroogden. Dan zocht je tevergeefs naar water. Hij vergelijkt God daarmee. Dat
is heel stevige taal. En toch blijkt dat God begrip heeft voor zijn grote problemen.
Hij geeft hem een belofte, mits hij Gods getuige blijft: “Als u terugkeert, laat Ik u
terugkeren, u zult voor Mijn aangezicht gaan staan. Als u wat kostbaar is, afscheidt van wat waardeloos is, zult u als Mijn mond zijn” (vs. 19). Deze zin komt
wat beter tot zijn recht in andere vertalingen (zoals NBG’51 of NBV): “Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je weer mijn zegsman zijn”. Hij mag
Gods spreekbuis tot het volk blijven, mits hij zich onthoudt van dergelijke dwaze
uitspraken. En tegelijk geeft God hem de belofte dat, met alles wat er gebeuren
gaat, Hij zal zorgen dat Jeremia het overleeft: “Ik zal u vóór dit volk stellen als een
bronzen vestingmuur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen,
want Ik ben met u, om u te verlossen en te redden, spreekt de H
. Ik zal u redden uit de hand van de kwaaddoeners, Ik zal u verlossen uit de greep van de geweldplegers” (vzn 20,21). En we zien vervolgens dat God, ondanks de ontberingen die Jeremia soms moet ondergaan als hij als verrader gezien wordt, toch Zijn
belofte waar maakt.
In dit gesprek, net zoals we zagen in het gesprek met Mozes, is Jeremia het niet
eens met Gods besluit. Hij blijft proberen God te vermurwen, hoewel God hem
duidelijk zegt niet voor het volk te bidden. Maar in tegenstelling tot Mozes laat
God zich niet verbidden. We zien zelfs hoe Jeremia “vermetele taal” (in de woorden van de NBG’51) tegen God uitslaat. Toch toont God begrip, en blijft Hij naar
Jeremia luisteren. God is bereid, mits Jeremia zijn woorden aanpast, hem te houden als “Zijn mond” waarmee God tot het volk spreekt. God is zich ook wel bewust dat Hij het hiermee heel moeilijk maakt voor Jeremia, maar daar stelt God
tegenover dat Hij altijd met hem zal zijn, en hem uiteindelijk ook zal verlossen.
Ondanks de zware tijden die het volk wachten, en de verschrikkingen van een
ballingschap, weet God echter dat het resultaat positief zal zijn. Na teruggebracht te zijn naar het land waar God hun voorvader Abraham uit riep, hebben ze
Gods woord leren koesteren, en geleerd dat afgoden niets te bieden hebben.
Mark Hale

35

Boekbespreking
Jeruzalem in Gods heilsplan (opnieuw onder uw aandacht)
Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand verzuchtte een

psalmist in de zevende eeuw voor Christus. Met vele anderen was hij door de
koning van Babel weggevoerd in ballingschap; ver van de stad waar hij God
had aanbeden in Zijn tempel, en de grote feesten ter ere van Zijn naam gevierd. Maar nu was Jeruzalem volledig verwoest.

Vanaf dat moment zagen gelovige Israëlieten uit naar hun terugkeer naar het

land. Hun hoop was gebaseerd op Gods beloften aan Abraham en David, en
gericht op de komst van de Messias. Hij zou het koningschap in Israël herstellen, en de tempel maken tot een bedehuis voor alle volken.

Ook al had God toegelaten dat de stad met haar tempel werd verwoest, toch

zou Hij Zijn beloften – en dus Jeruzalem – niet vergeten. De woorden van de
psalm zijn daarom niet alleen die van de ballingen, maar ook die van God. Hij
noemt Israël Zijn land, en Jeruzalem de stad waar Zijn naam zal wonen. Zijn
belofte door Ezechiël, een profeet die zich in die tijd ook in ballingschap bevond, was: Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb
Ik het gesteld, met landen eromheen. Jeruzalem is voor God het brandpunt van
de wereld. De stad ligt precies waar Azië, Afrika en Europa samenkomen. De
strijd tussen de wereldse machthebbers werd in Bijbelse tijden daar gevoerd.

Uit de woorden van de profeten en de Heer Jezus blijkt dat Israël in de eindtijd

het toneel zal zijn van een grote strijd. Vanwege de kritieke toestand voor Israël, en vooral Jeruzalem, zal God Zijn Zoon naar de aarde sturen. Volgens de
beloften zal dan Gods Koninkrijk hier worden gevestigd. Dit zal niet alleen dat
kleine strookje grond aan de Middellandse Zee omvatten, maar de gehele aarde. Met Jeruzalem als de hoofdstad.
Alle reden om onze aandacht te richten op het verleden, het heden en de toekomst van deze stad.
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