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Vraag: Moeten we de wederkomst van Christus letterlijk nemen, of
wordt hier de heilige Geest mee bedoeld?

Antwoord: Het is een feit dat de Here Jezus, voordat Hij werd opge-
nomen in de hemel, tot zijn discipelen zei dat Hij niet meer lichamelijk in
hun midden zou zijn, maar in of door de Geest. In Johannes 16 lezen we
dat Hij de Geest (de Trooster) zou zenden (vs. 7), en dat deze hen de weg
zou wijzen in de hele waarheid, ook wat de toekomst betreft (vs. 13).
Deze Geest van de waarheid, zoals Hij die noemde, is in feite zijn wijze
van aanwezigheid onder zijn volgelingen, in de tijd dat Hij niet bij hen
zou zijn (vs. 25).

Jezus had kort daarvoor gezegd: “Ik ga heen” (14:2). Hij bedoelde naar
de Vader in de hemel (vs. 28). Maar Hij voegde eraan toe: “Als Ik heen-
gegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u
tot Mij nemen” (vs. 3). Jezus en zijn apostelen spraken in dit verband
vaak over zijn komst. De apostelen verkondigden na zijn hemelvaart de
kruisdood, opstanding, verhoging en (weder)komst van Christus. De ge-
lovigen stonden bekend als mensen die op hun Heer wachtten, of hun
Heer verwachtten (zie o.a. Flp 3:20, 1 Thes 1:10, 1 Thes 3:11, Titus 2:13,
Heb 9:28, Heb 10:37, 2 Pet 3:4). Zijn komst valt samen met wat in de Bij-
bel “de komst van de dag van God” wordt genoemd (zie bijv. 2 Pet 3:12).

Toen de apostelen met Jezus op de Olij�erg, ten oosten van Jeruzalem, 
stonden, nam Hij afscheid van hen met de opdracht om tijdens zijn af-
wezigheid het evangelie overal te verkondigen. Vervolgens zagen zij
Hem tot hun grote verbazing opstijgen en door een wolk onzichtbaar
worden. Terwijl zij met open mond naar de hemel staarden, zeiden twee
‘mannen’ (engelen van God) tot hen: “Deze Jezus, Die van u opgenomen
is naar de hemel, zal op dezelfde wijze [terug]komen als u Hem naar de
hemel hebt zien gaan” (Hand 1:11).

In zijn zogenoemde Olij�ergrede had Jezus, op de vraag van zijn disci-
pelen “wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de we-
reld”, gesproken over de dag in de toekomst, wanneer de mensen de
Mensenzoon zullen zien “als Hij op de wolken van de hemel komt met
grote kracht en heerlijkheid” (Mat 24:30). In dit verband sprak Hij over
“die dag”, waarvan alleen de Vader in de hemel weet wanneer die aan-
breekt (vs. 36).

een Bijbels antwoord op uw vraag

Bijbelpassages uit de HSV
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Zulke woorden kunnen niet ‘geestelijk’ opgevat worden, als iets dat al-
leen als een ervaring in de hoofden van de gelovigen plaatsvindt, of als
de gave van de Geest op de Pinksterdag. Ze zijn concreet en duidelijk.

In deze rede sprak Jezus ook over een tumultueuze tijd, die aan de dag
van zijn komst vooraf zou gaan, waarin grote angst de mensen zal be-
vangen (zie Luk 21:25,26). In het Oude Testament staat een profetie
over deze tijd, die komst van de HEERE aankondigt. We gaan daarvoor
naar het boek Zacharia hoofdstuk 14 – het op één na laatste boek van
het Oude Testament. Dit gedeelte begint met de woorden: “Zie, er
komt een dag voor de HEERE” (vs. 1) Wat er op die ‘dag’ zal gebeuren is
de komst van een grote legermacht naar Jeruzalem, die de stad zal inne-
men en met de bewoners alles zal doen wat in een oorlog gebruikelijk is.
De belofte is echter: “Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heiden-
volken strijden” (vs. 3). Vervolgens worden details meegedeeld: “Op die
dag zullen Zijn voeten staan op de Olij�erg, die voor Jeruzalem ligt, ten 
oosten ervan. Dan zal de Olij�erg in tweeën gespleten worden naar het 
oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene
helft naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zui-
den. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen … als … voor de
aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE,
mijn God, komen: al de heiligen met U!” (vzn 4,5).

Vanaf de Olij�erg begon Jezus’ intocht in Jeruzalem, waarbij zijn disci-
pelen uitriepen: “Gezegend [is] de Koning, Die daar komt in de Naam
van de Heere” (Luk 19:38). God heeft Zijn Zoon de macht gegeven na-
mens Hem op te treden. Zijn voeten zullen op de Olij�erg staan – wat
gepaard zal gaan met een zware aardbeving (zie de passage Op 6:12-17).

Het verband tussen de profetie in Zacharia en de woorden van Jezus
over zijn komst uit de hemel naar de aarde, worden nóg duidelijker als
we andere details bekijken: Jezus gaf aan dat “Hij zal komen in de heer-
lijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen” (Mar 8:38). Paulus wees
hierop toen hij schreef over “de komst van onze Heer Jezus Christus met
al Zijn heiligen” (1 Thes 3:13; zie Zach 14:5). Jezus voegde aan zijn woor-
den over zijn komst toe, dat Hij dan zal “zitten op de troon van zijn heer-
lijkheid” (Mat 25:31), waar in Zacharia staat “De HEERE zal Koning wor-
den over de gehele aarde” (Zach 14:9).

?

!

een Bijbels antwoord op uw vraag

Jan Koert Davids
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Overdenking
De Heer … straft elke zoon van wie Hij houdt

Koning David is een van de grote mannen in het Oude Testa-
ment. Hij was echt een man naar Gods hart. Wat we bovenal zien is
een combinatie van een man van volledig geloof in God, en een man
die leeft naar Gods geboden. Daarom zien we dat er niet alleen aan Abra-
ham, de vader van alle gelovigen, maar ook aan David beloften worden ge-
daan: God verkoos Zijn eigen Zoon uit de lijn van David te laten komen. Da-
vid en Abraham zijn dan ook de twee grote namen, die in het eerste vers van
het Nieuwe Testament worden genoemd.

Als we het leven van David volgen, zien we hem eerst als een jongeman, vol
enthousiasme, die met een rotsvast geloof denkt dat hij alles aan kan. Hij is
zelfs bereid om, met alleen maar een slinger, Goliath te lijf te gaan, omdat hij
vast gelooft dat wanneer iemand God tart, God hem zal helpen die persoon
te overwinnen. De Israëlieten waren bang, en zagen op tegen Goliaths leng-
te. Maar David reageert heel anders: “Wat denkt die onbesneden Filistijn wel,
dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen!” (1 Sam 17:26).
En tegen Goliath zelf zegt hij: "Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je
kromzwaard ... maar ik daag jou uit in de naam van de ���� van de hemelse 
machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar
vandaag zal de ���� je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd a�ou-
wen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena’s ten
prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal ie-
dereen hier beseffen dat de ���� geen zwaard of lans nodig heeft om te over-
winnen, want Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en Hij zal jullie
aan ons uitleveren” (1 Sam 17:45-47). Veel ongelovigen gebruiken dit verhaal
als beeld van de kleine man tegen de grote reus, maar wat ons zou moeten
opvallen is Davids groot geloof. Het is niet een geloof dat in stilte thuis wordt
beleden, maar actie als gevolg van geloof.

In die tijd lijkt het David redelijk voor de wind te gaan. We zien psalmen waar-
in hij God lof brengt. Hij is zich sterk bewust van Gods aanwezigheid, en dat

Bijbelpassages uit de NBV
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God met de zijnen is; en hij vertrouwt daarop. Maar later zien we dat het hem
langzaam tegen gaat zitten. Saul, de koning, wordt jaloers op deze jonge-
man. Hij ziet in hem de persoon die hij zelf graag had willen zijn, en hij weet
dat David de eer krijgt en hem uiteindelijk ook zal opvolgen. Het is zijn eigen
schuld dat hij zijn koningschap kwijtraakt, maar hij reageert dat af op David,
die vervolgens moet vluchten. We zien dan dat David verraden wordt door
zijn volksgenoten. Mensen die hij geen kwaad heeft gedaan, gaan naar Saul,
om te vertellen waar hij zit. Hij loopt werkelijk heel veel gevaar. Mensen die
hem helpen, worden ter dood gebracht; en hij voelt zich schuldig aan hun
dood: als hij daar niet geweest was, zouden ze nog leven. We beginnen dan in
zijn psalmen een andere David te zien, iemand die in levensgevaar is, maar
die toch steeds door God gered wordt.

Maar het wordt David soms te veel, hij is bijna wanhopig om steeds maar op
de vlucht te moeten zijn. Ten einde raad vlucht hij dan naar de aartsvijand
van zijn volk, naar de Filistijnen. Op zich is hij daar veilig. Maar dan beramen
de Filistijnen een aanval op Israël; en omdat zij hem vertrouwen, dragen zij
hem op met hen mee te gaan. Het leest alsof David van harte meegaat, maar
hij moet verschrikkelijk getwijfeld hebben wat hij moest doen. Moet hij zijn
eigen volk aanvallen? Dat wil hij niet, maar hij kan ook niet weigeren. Ze gaan
op weg, en staan dan uiteindelijk tegenover het leger van Israël. En pas dan
redt God hem uit die situatie, door sommige Filistijnse aanvoerders te laten
zeggen dat zij David niet vertrouwen. Hij is gered, zonder dat hij zijn schuil-
plaats bij de Filistijnen hoeft op te geven.

We lezen in dit verband dat hij bij zichzelf overlegt dat hij naar de Filistijnen
moet om het er levend af te brengen. Dat lijkt heel erg op Abraham, toen die
naar Gerar ging en daar vertelde dat Sara zijn zuster was. Beiden reisden naar
een ander land om in leven te blijven. In beiden zien we mannen van groot
geloof, die toch zelf een oplossing zoeken, hoewel ze eigenlijk hadden moe-
ten beseffen dat God hen zou beschermen. Beide hadden een belofte ont-
vangen, Abraham dat Sara zijn zoon zou baren en David dat hij koning zou
zijn. Beloften die vereisten dat ze in leven zouden blijven. Beide liegen om
hun oplossing niet in gevaar te brengen: Abraham zegt dat Sara zijn zuster is,
terwijl David zegt dat hij de Israëlieten heeft overvallen en daar buit heeft
weggehaald. En beide komen daarmee in de problemen: Abraham omdat
zijn vrouw bij hem wordt weggehaald, om de vrouw te worden van Abimelek,
David omdat hij nu echt mee op moet trekken om tegen zijn eigen volk te
strijden. En in beide gevallen zorgt God voor een oplossing; maar niet voor-
dat ze zelf een tijdje in de piepzak gezeten moeten hebben. Sara is al een he-
le nacht bij Abimelek, voordat Abraham hoort hoe God heeft ingegrepen.

Mark Hale
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David was al een flink eind Israël ingetrokken, en stond oog in oog met zijn 
eigen volk, voordat de oplossing komt. In beide gevallen brengt hun eigen
oplossing hen in de problemen, maar in geen van beide lees je een negatief
oordeel van God over hen. Zij hadden misschien volgens henzelf de grens van
hun geloof bereikt, het was te zwaar geworden, en dan grijpt God in en redt
hen uit hun beproeving.

Korte tijd later komt het moment dat God Saul laat sterven en David koning
wordt. Wat dan opvalt, is dat David steeds aan God vraagt wat hij moet doen,
en dat God hem steeds antwoord geeft. Hij staat dan tegenover grote leger-
machten, maar God heeft hem beloofd dat Hij met hem is, en David ver-
trouwt daar volledig op; hij twijfelt geen moment. We weten niet op welke
wijze David de Here raadpleegt, of hoe hij antwoord krijgt, maar Hij weet dat
God achter hem staat. David wordt steeds meer gezegend, en krijgt uiteinde-
lijk aan alle kanten rust. En het is heel typerend dat het dan verkeerd gaat. Hij
is in zijn paleis, en zijn bevelhebber trekt er op uit om de resterende oorlogen
te voeren. Hij blijft achter, omringd door alle zegeningen, en dan slaat de ver-
leiding toe, die uiteindelijk uitdraait op overspel en moord. Zijn grootste zon-
de begaat hij juist als hij zo gezegend is, dat het lijkt alsof hij niet meer hoeft
te vertrouwen op God. Er zijn geen problemen, en dan gaat het mis. Je ziet in
zijn psalmen het effect dat dit op hem heeft gehad. Van de man die volledig 
vertrouwt, maar ook zegt dat hij altijd rechtvaardig is en God dient, verandert
hij in een man die zegt alleen maar de dood te verdienen, en die alleen nog
vertrouwt op Gods genade. De resterende hoofdstukken over David beschrij-
ven de gevolgen voor zijn eigen leven. Hij krijgt een leven vol onrust binnen
zijn eigen gezin. Een van zijn zoons verkracht zijn dochter; een andere zoon
doodt zijn broer; hijzelf moet vluchten voor een zoon die met geweld koning
wil worden.

Maar uiteindelijk wordt hij ook hierdoor gevormd. Aan het eind van zijn le-
ven, als hij bijna 40 jaar geregeerd heeft, als alles verzameld is om de tempel
te kunnen bouwen, kan hij zeggen: “Geprezen bent u, ����, God van onze 
voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, ����, bent groots en machtig, vol 
luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, ����, 
U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van U
a�omstig, U heerst over alles ... Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in 
staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U a�om-
stig, en wat wij U schenken komt uit Uw hand. Net als al onze voorouders zijn
wij slechts vreemdelingen die als gasten bij U verblijven, ons bestaan op aar-
de is als een schaduw, zonder enige zekerheid. ����, onze God, al deze rijk-

Overdenking
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dom die we bijeengebracht hebben om voor U een tempel te bouwen voor
Uw heilige naam, komt uit Uw hand en aan U dragen wij die op. Ik weet, mijn
God, dat U de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Wel-
nu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik U dit alles geschonken, en ook Uw
volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. ����, 
God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, koester dit blijk van de
gezindheid van Uw volk voor altijd en laat hun hart op U gericht zijn” (1 Kron
29:10-18).

Hij was van het begin af een man van groot geloof. Maar zijn geloof wordt
steeds sterker omdat God het hem niet gemakkelijk maakt. Hoe meer hij
moet vertrouwen, hoe meer hij leert dat hij volledig kan vertrouwen. We weten:
“U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn.
God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd:
hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan” (1
Kor 10:13). Bij David zien we dat in de praktijk. Het gaat fout, niet als hij te-
veel beproefd wordt, maar als hij ‘teveel’ gezegend wordt, als hij God niet
dagelijks hoeft te bidden om hem te helpen. Juist dan pleegt hij overspel en
moord. Maar ondanks deze fouten blijft hij op God vertrouwen. Hij ziet uit
naar de werkelijke verlossing.

Misschien hebben wij soms ook het idee: zou het niet beter zijn als ik geen
problemen had, als alles voorspoedig ging. Maar in de praktijk blijkt dan juist
dat we geneigd zijn te reageren alsof we God minder nodig hebben. God
zoekt een gewijzigd karakter, mensen die er volledig van overtuigd zijn hoe
hard ze Hem nodig hebben, maar tegelijk volledig op Hem vertrouwen voor
de beste oplossing. De schrijver aan de Hebreeën zegt hierover dat God men-
sen ‘tuchtigt’ (of ‘berispt’ in de NBV), wat in de praktijk wil zeggen: ‘in de pro-
blemen brengt’. De schrijver zegt hierover: “U hebt in uw strijd tegen de zon-
de uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging ver-
geten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een verma-
ning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door Hem
terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie Hij lie�eeft, straft elke 
zoon van wie Hij houdt.’ Houd vol, het betreft hier immers een leerschool,
God behandelt u als zijn kinderen” (Heb 12:4-7). En Davids leven laat ons zien
wat dit in de praktijk betekent. “Een vermaning lijkt op het moment zelf geen
vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor ge-
vormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid” (Heb
12:11).

De Heer … straft elke zoon van wie Hij houdt
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de Naam van God

Aanroepen (3)
In dit afsluitende artikel kijken we naar het gebruik van de Naam van de HEERE in
het Nieuwe Testament.

Eerder zagen we in het boek Exodus dat de HEERE door Mozes Zijn naam geleide-
lijk aan Israël openbaarde. Toch was hun begrip van Hem als de God van barm-
hartigheid en waarheid, zelfs het zien van Zijn heerlijkheid zoals die werd weer-
spiegeld in het gezicht van Mozes, niet voldoende om hun geloof te versterken.
Om hun ongeloof en ongehoorzaamheid stierven zij in de woestijn. Wat ontbrak
er aan hun begrip?

Het antwoord staat in Deuteronomium 6. Terwijl de tweede generatie zich voor-
bereidde om het land binnen te gaan, herinnerde Mozes hen op een dag aan de
belangrijkste aspecten van de Wet: “opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw
dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen”. Mozes dwong op deze ma-
nier hun aandacht af:

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw
God, lie�ebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze 
woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. (Deut 6:4-6)

Deze woorden waren niet nieuw. Ze zijn gebaseerd op het eerste en tweede van
de tien geboden die hen in de Sinaï gegeven waren. Daar had de HEERE recht-
streeks tot geheel Israël gesproken, en hen verteld dat Zijn barmhartigheid
(verbondsliefde) voor duizenden (generaties) voor allen was die Hem lie�adden 
en Zijn geboden onderhielden. Dat is wat iedereen, die begreep wat Zijn naam
werkelijk betekende, had moeten doen. Het begrip van de HEERE als de enige wa-
re God, hun God, en het begrip van Zijn Naam, had hun harten moeten vullen,
zodat gehoorzaamheid aan Hem zou volgen uit liefde voor Hem, uitgedrukt in
oprechte dankbaarheid voor alles wat Hij voor hen gedaan had.

Toen de Here Jezus naar het eerste gebod in de Wet gevraagd werd, citeerde hij
déze woorden uit Deuteronomium, en de schriftgeleerde antwoordde:

Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan
Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de

Bijbelpassages uit de HSV
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ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle
brandoffers en slachtoffers. (Mar 12:32,33)

In deze woorden zien we de onmisbare waarheid die centraal staat in ons naden-
ken over de Naam van de HEERE. Het begrip van de goddelijke Naam, en wat die
betekent, is niet diepzinnig, theologisch van aard. Het is praktisch van aard, om-
dat het de harten van het volk van de HEERE moet veranderen, zodat zij vervuld
zijn van liefde voor Hem om wat Hij voor hen heeft gedaan en met die innerlijke
drijfveer Zijn geboden proberen te gehoorzamen. Toch zou Israël de HEERE nog
altijd niet op deze manier accepteren – het Oude Verbond kon hun harten niet
bereiken. Zij verachtten en verwierpen de boodschappers, die de HEERE herhaal-
delijk zond om hen Zijn Naam en doel te leren, totdat er geen terugweg was.
“Wat moet ik doen?” vroeg Hij, en “toen hij dan nog één zoon had, die hem lief
was, heeft hij ook die, als laatste, naar hen toe gestuurd en hij zei: Voor mijn zoon
zullen zij ontzag hebben” (Mar 12:6).

Elke overpeinzing over de Naam van de HEERE in het Oude Testament, leidt ons
daarom onverbiddelijk naar de Here Jezus Christus. Naar Hem moeten we kijken,
want het is in Hem dat we de goddelijke Naam volledig geopenbaard zien.

De naam van de HEERE in het Nieuwe Testament
Ongeveer honderd jaar vóór de geboorte van de Here Jezus Christus voltooiden
Joodse schriftgeleerden in Alexandrië eindelijk de Septuaginta – de Griekse ver-
taling van het Oude Testament. Zij zetten YHWH, de naam van de HEERE, niet
over in de Griekse tekst, maar vervingen die door het Griekse kurios, Heer, en
soms kurios theos, Here God. En zo deden ook alle Nieuwtestamentische schrijvers.
Toen, bijvoorbeeld, Paulus in de brief aan de Romeinen over de HEERE van de he-
ren schreef, gebruikte hij kurios (JHWH als kurios vertalend), maar hield wel het
Hebreeuwse woord sabaoth aan – dus kurios sabaoth.

Toch is het veelzeggend te zien dat we in het Nieuwe Testament nooit lezen over
mensen die “de Naam van de HEERE (JHWH) aanroepen”. In plaats daarvan zien
we dat de discipelen de naam van de Here Jezus Christus aanroepen. En zelfs
wanneer we citaten uit het Oude Testament lezen, geschreven als “het aanroe-
pen van de Naam van de Heere (kurios)”, maakt de tekst duidelijk dat het hier om
de Here Jezus Christus gaat (zie bijv. Joël 2:32, Handelingen 2:21 en Romeinen
10:13). En natuurlijk wordt ons de reden hiervoor verteld: “want er is onder de
hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten
worden”.

Wanneer wij onze aandacht op de Here Jezus richten, zien we een prachtige en
volledige openbaring van de betekenis van de goddelijke Naam, evenals zijn gro-
te eerbied voor de Naam van zijn Vader. Denk maar aan zijn leer over gebed:

Andrew E. Walker – Vertaald en bewerkt met toestemming van the Christadelphian magazine
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Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen bent. Uw Naam worde geheiligd. Uw
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons
heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schul-
denaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want
van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
(Mat 6:9-13)

Aan het begin van zijn werk, leerde Jezus te bidden dat de Naam van de HEERE

met de grootste eerbied behandeld zal worden. Maar er is een tweevoudigheid in
zijn woorden. Hij keek uit naar het tijdperk van het Koninkrijk, waarin de goddelij-
ke Naam inderdaad over de hele wereld bekend en gevreesd zal worden. Maar dit
gebed gaat ook over het leven van Jezus’ discipelen in alle tijden. In de manier
waarop volgelingen van de Here Jezus diens voorbeeld in hun dagelijks leven pro-
beren te volgen, eren zij de HEERE Die Hem in Zijn goddelijke Naam zond.

God was in Christus
Vanaf het begin van het Nieuwe Testament zien we Jezus als de volmaakte open-
baring van de HEERE God; de Mens in wie alle aspecten van de goddelijke Naam,
zoals te zien in het Oude Testament, vervuld zullen worden. In Hem “woont heel
de volheid van de Godheid lichamelijk” (Kol 2:9), zodat Paulus kon schrijven:
“God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende” (2 Kor
5:19). Dit betekent niet alleen dat God door of in Christus werkte; het gaat ook
niet om een vleesgeworden Christus; maar het vertelt ons over de Zoon van God,
die volmaakt en absoluut het karakter en de geest van zijn Vader had. Door de
Wet heeft de HEERE Zijn barmhartigheid en waarheid geopenbaard, maar wan-
neer we bij het begin van het Evangelie van Johannes komen, stelt Hij ons voor
aan Zijn Zoon, in Wie we “een heerlijkheid [zien] als van de Eniggeborene van de
Vader, vol van genade en waarheid” (Joh 1:14). Wat een prachtig verschil is dit!
De Wet sprak over de “barmhartigheid en waarheid” van de HEERE, Zijn vergeving
van zonden door voortdurende dierenoffers. Het Nieuwe Verbond spreekt van 
Zijn genade – die onverdiende genade, die door de Zoon aan mannen en vrouwen
werd doorgegeven. Het is, zei Johannes, “genade op genade” (vs. 16) – genade
die onbeperkt door Christus is uitgestort; want in Hem zien we niet alleen de ver-
geving van zonden, maar uiteindelijk ook de verwijdering van alle oorzaken van
zonde. Met dit begrip schreef Paulus altijd over “genade en barmhartigheid”, en
nooit over “barmhartigheid en genade” – Gods vergeving komt altijd door Zijn
barmhartigheid.

Dus Johannes vertelt dat de HEERE, die nooit door een mens gezien kon worden,
volledig en absoluut door de Zoon, die Hem ‘verklaard’ heeft, bekend is gemaakt.
In Hem is de heerlijkheid van God geopenbaard. Om een moderne uitdrukking te
gebruiken: Johannes legde het ‘mission statement’ van de Here Jezus vast, en
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keerde terug tot dit thema toen hij bij het einde van Jezus’ predikingswerk kwam.

Lezend in de evangeliën, en het kruis naderend, vinden we de twee belangrijkste
manieren om de Almachtige God te benaderen, als de HEERE, JHWH, en als de
Vader, in de gedachten van de Here Jezus Christus samenkomen. Hij moet in zijn
leven vaak over Jesaja’s Knechtprofetiën hebben nagedacht, en woorden als deze
moeten zijn gedachten vervuld hebben in de weken voor zijn dood:

Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U,
HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam. (Jes 63:16)

Hier is dan het laatste thema om over na te denken, als we naar de goddelijke
Naam kijken. JHWH wordt in het Nieuwe Testament niet vervangen door Vader,
maar ons begrip van onze God als onze Vader vergroot onze waardering voor Zijn
Naam. Als we in het evangelie van Johannes bij hoofdstuk 17 aankomen, zien we
dat de Here Jezus – terwijl Hij zijn hart uitstortte in gebed op de reis van de bo-
venzaal naar Gethsémané – terugkeerde naar het doel van God, zoals dat in Hem
geopenbaard is (hoofdstuk 1).

In dit hoofdstuk lezen we van de Here Jezus Christus dat Hij:
• het werk dat de Vader Hem heeft gegeven beëindigd heeft. Door dit te

doen heeft Hij de heerlijkheid van de HEERE getoond.
• de Naam van de HEERE aan de discipelen heeft geopenbaard.
• door deze dingen te doen de heerlijkheid van de HEERE met hen heeft ge-

deeld, opdat zij verenigd mochten worden met de Vader en de Zoon.
• alles samenvat in zijn laatste woorden: “En Ik heb hun Uw Naam bekend-

gemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt
liefgehad, in hen is, en Ik in hen” (vs. 26).

Is er een krachtiger aansporing voor volgelingen van Christus dan deze? De open-
baring van de goddelijke Naam in de Here Jezus Christus is gegeven om de adem-
benemende liefde van de HEERE voor ons mensen te tonen – “genade op genade”
– zodat zijn volgelingen op hun beurt die liefde voor elkaar in hun leven tonen.

We eindigen onze overpeinzingen over de Here Jezus Christus, door naar Hem te
kijken in Gethsémané. Drie keer zong hij in de bovenzaal dat hij “de naam van de
HEERE zou aanroepen” (Ps 116), en we vinden Hem, uren later, drie keer op de
grond, “met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden ge-
offerd” (Heb 5:7) – let op de toenemende intensiteit van zijn gebeden. Het is tot
de HEERE, JHWH, dat zijn gebeden zijn opgestegen, maar de enige titel die Hij
gebruikte was “Abba, Vader” – letterlijk “mijn Vader, de Vader”, een citaat van
Psalm 89:27.
Het is een titel die gebruikt werd om het voorrecht van zonen uit te drukken, en
het respect, de eer en de liefde die een zoon voelde ten opzichte van zijn vader.



Het is een titel die in niet-religieus verband selectief gebruikt werd, want terwijl
vrijgeboren zonen het hoofd van het huis Abba konden noemen, was dit voor sla-
ven verboden. Hoe wonderbaarlijk dat de eniggeboren Zoon, na zijn opstanding,
de Eerstgeborene onder vele broeders werd. Verzoend met God door de Here
Jezus Christus, worden ook wie in Hem geloven kinderen van de HEERE God; en bij
het aanroepen van Zijn grote Naam mogen zij Hem Abba, Vader, noemen.

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,
maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen:
Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En
als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-
erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met
Hem verheerlijkt worden. (Rom 8:15-17)

Samenvattend kunnen we zeggen dat het begrip van de Naam van de HEERE, en
de openbaring ervan in de Schriften, een fundamenteel principe is van het geloof
dat volgelingen van Christus bindt. Of iemand nu Zijn naam of een titel gebruikt,
wanneer hij of zij over Hem leest of tot Hem bidt, Hij is de HEERE, de enige God en
Vader. De gelovigen, de volgelingen van Christus, zijn allen Zijn kinderen, ver-
enigd in één lichaam: de gemeente als het “Israël van God”. Hoe bevoorrecht zijn
zij die de Naam van de HEERE oprecht en eerbiedig aanroepen, in het volste ver-
trouwen dat Hij zal horen naar wie Hem van harte lie�ebben en hen in Zijn ko-
ninkrijk zal leiden!

Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op
en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE

vrezen en wie Zijn Naam hoogachten. En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de
legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen
sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. (Mal 3:16,17)

12



Leven uit geloof
6. De uitwerking van het geloof (3)

Aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof

Hoe wandelt u met God?
De conclusie aan het eind van deze artikelserie is, dat God u vraagt te wandelen
met Hem. Wilt u uw geloof levend maken en houden, dan moet u:

• Voortdurend bezig zijn met de dingen van God – vooral in praktische zin
• Volharden in gebed
• Onophoudelijk de Bijbel lezen en bestuderen
• Regelmatig bijeenkomen met anderen van hetzelfde geloof, om elkaar te

versterken

De sterkte van uw geloof hangt direct af van de mate waarin u bezig bent met
Gods Woord. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om het lezen, maar ook om het
toepassen! Geloof dat leeft is niet slechts theorie, het is dagelijkse praktijk, een
dagelijks bezig zijn.

U moet ook waakzaam zijn. Maar waakzaam zijn vereist dat u weet waar u op
wacht. U moet dus:

• Uitzien naar de wederkomst als het grootste dat u kunt meemaken
• Beseffen dat die wederkomst niet lang meer op zich zal laten wachten (en 

dat u dus gereed moet zijn)
• De tekenen van die aanstaande wederkomst zien

De apostel Petrus zegt daarover: “Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig
behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoeden-
de naar de komst van de dag van God” (2 Pet 3:11,12). De dag is ons nu dichterbij
dan toen, en dus gelden deze woorden des te meer voor ons.

Tenslotte moet u uitzien naar de komst van onze Heer:
• Heeft u Hem nodig? Als u zich kunt redden zoals het gaat, zonder Hem,

heeft u straks een probleem.
• Verlangt u naar Hem? Als u tevreden bent met uw leven nu, zal Hij het

straks a�unnen zonder u.
• En wat verwacht u dan? Er is alleen plaats voor u in zijn Koninkrijk, als u

weet wat daar van u verwacht wordt.

Het woord vertelt duidelijk wat de Heer van u verwacht, nu en in zijn Koninkrijk.
Maar weet u dat ook?

Rudolf Rijkeboer - Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling 13
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Planten in de Bijbel
3. kruiden (2) mosterd

Mosterd heeft een lange geschiedenis. Het werd en wordt voor veel doeleinden
gebruikt. De Egyptenaren, de oude Grieken en de Romeinen kenden dit kruid al,
en experimenteerden er graag mee. Niet alle soorten die we nu kennen waren
bekend. Het ging meestal om de zwarte mosterd. Het klimaat was daar in het
Oosten zeer geschikt voor. Egyptenaren kauwden op de zaadjes voordat ze gin-
gen eten – dat bevorderde de spijsvertering. De Grieken ontdekten dat wonden
beter genazen met wijn waarin mosterdzaadjes zaten.

Het woord mosterd komt van het Latijnse woord mustum, dat druivensap bete-
kent. Mosterd gemengd met wijn was namelijk een ideaal ontsmettingsmiddel.
Fijngestampte mosterdzaadjes met water, wijn en wat bindmiddel werd een dik-
ke pasta voor kompressen bij reumatische pijnen. De Romeinen namen dat ge-
bruik over en gebruikten het ook voor verkoudheden. Uit het basisrecept van de
kompressen werd onze bekende mosterd ontwikkeld. Alles van de plant is eet-
baar. De stengels worden gegeten als salade. Door de vele mineralen en vitami-
nen is die heel gezond.

De bloeiende mosterd is prachtig om te zien. In Israël waren en zijn in de zomer
veel velden prachtig geel gekleurd. De mooie gele bloemen lijken op de bloemen
van koolzaad, waar het ook familie van is. De eenjarige plant groeit uit tot wel
drie meter en de stengels kunnen zo dik worden als de arm van een man. Vogels
nestelen er daarom graag in.

De Here Jezus gebruikte het mosterdzaad als beeld voor
geloof en het komende Koninkrijk. Hij zei: “Het Koninkrijk
der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand
nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al
de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste
van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de
vogels in de lucht een nest komen maken in zijn tak-
ken” (Mat 13:31,32). Hij zei tegen de discipelen, toen zij
een maanzieke jongen wilden genezen, waarom zij dat
niet konden: “Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik
zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou

tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En
hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn” (Mat 17:20).

Nel Davids Bijbelpassages uit de HSV
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De God van levenden
De Sadduceeën ondervroegen de Here Jezus eens op het punt van zijn
leer over de opstanding, waarin zij niet geloofden. Zij hadden een on-
waarschijnlijk geval bedacht van een vrouw die getrouwd was met een
man uit een gezin met vele zonen. Toen zij weduwe werd, trouwde een
van de broers van haar overleden man met haar. Dit herhaalde zich tot
zeven keer toe. Daarna vroegen zij Jezus triomfantelijk: “Van wie van hen
zal zij in de opstanding de vrouw zijn?” (Luc 20:33). Zij gingen niet uit van
het feit van Gods beloften, maar van de complicaties die, volgens hen in
zo’n geval bij de opstanding zouden ontstaan. Jezus voert hen daarom
direct tot de kern van de zaak, in een weinig vleiende veroordeling van
hun onbekendheid met Gods beloften: “Dwaalt u niet daarom, dat u de
Schrift niet kent noch de kracht van God?” Ze behoorden de waarheid
van de opstanding al te kennen uit het feit dat God Zich door hen “de
God van Abraham, Isaäk en Jakob” genoemd wilde worden. Het was de
kern van Zijn Naam, dat Hij altijd die God zou zijn, Die Zich door eden,
verbonden en beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob had verbonden. Die
waren in geloof gestorven en lagen weliswaar nog in het graf – waren
zelfs tot stof vergaan – maar “God is niet een God van doden, maar van
levenden”. Als God trouw is aan Zijn eden, verbonden en beloften – en
Hij heeft keer op keer door Zijn daden bewezen dat Hij dit is – kan dat op
geen andere manier dan dat Abraham, Isaäk en Jakob weer herleven. Ja,
voor God zijn ze niet eeuwig dood, en daarom als het ware levend: “voor
Hem leven zij allen”. Paulus zegt dat Abraham leefde “voor het aange-
zicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het
niet zijnde tot aanzijn roept” (Rom 4:17). Dus voor Abraham en Paulus
was God in staat mensen die tot stof waren vergaan opnieuw tot leven te

Opstanding

en Oordeel (3)

Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling
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brengen, op dezelfde wijze als Hij de in Zijn plan bestaande Adam uit het
stof van de aarde schiep (zie * op pag 20). Niettemin, zegt Jezus, wat hun
vraag over de weduwe betreft: er is geen probleem, want “die waardig
gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de
doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kun-
nen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn
kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn”. Dit is de
tweede ‘correctie’ van de opvattingen van de Sadduceeën, want zij ge-
loofden in het geheel niet in het bovennatuurlijke. Daaronder vielen niet
alleen de opstanding, maar ook wonderen van genezing en engelen.

Christus Jezus als Verlosser uit de hemel verwachten
Deze verandering van sterfelijke menselijke natuur, tot ‘gelijkheid met de
engelen’, is de voltooiing van een werk, waar de opstanding uit de dood
een onontbeerlijk onderdeel van uitmaakt. Zo staat er geschreven: “Zo is
het ook met de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in verganke-
lijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en
opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in
kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk li-
chaam opgewekt” (1 Kor 15:42-44). Deze wonderbaarlijke gebeurtenis-
sen – de opstanding en de verandering tot onsterfelijkheid – hebben nog
niet plaatsgevonden. Dit zal het werk zijn van Jezus Christus “bij zijn
komst”. Maar de tijd nadert met rasse schreden, dat de grote bazuin zal
klinken, die deze gebeurtenissen zal inluiden, zoals beschreven in de van
symboliek doortrokken visioenen van het laatste boek van de Bijbel. We
lezen daarin dat “de volkeren toornig waren geworden, maar uw toorn is
gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het
loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen,
die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie
de aarde verderven” (Op 11:18). Hieruit leren wij, dat de opstanding en
het oordeel van Gods dienaren plaats zullen vinden bij de vestiging van
het Koninkrijk van God op aarde, en de gebeurtenissen die daarmee in
verband staan, op de dag van de openbaring van de Christus in heerlijk-
heid en met macht. En omdat het in het woord van God voornamelijk om
de heerlijkheid gaat die trouwe gelovigen beloofd is, vat Paulus alles wat
hierop betrekking heeft samen, in de eenvoudige beschrijving: “Want de
bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden
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en wij zullen veranderd worden” (1 Kor 15:52). Als de dood “verzwolgen is
in de overwinning”, en de trouwe en aangenomen heiligen van alle tijden
“de groten en de kleinen” – met hun Heiland en Koning – de aarde als
hun erfdeel hebben ontvangen, zullen hun strijd en lijden behorend bij
het tegenwoordige leven in het juiste licht gezien worden: als de weg
waarlangs de heerlijkheid bereikt wordt. Dit is de weg die Jezus ons is
voorgegaan, zoals Lucas ons in zijn evangelieverslag wil laten zien. Als
enige vertelt hij over die twee volgelingen van Jezus die, op weg naar
huis in Emmaüs, gezelschap krijgen van de opgestane Jezus. Hij zegt tot
hen: “O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft alles wat
de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in
zijn heerlijkheid in te gaan?” (Luc 24:25,26). In de weg die Hij is gegaan
ligt de aansporing tot goede werken, en het trouw volgen van Jezus; de
troost voor allen die geduldig volhouden in de smarten en verzoekingen
van het sterfelijke leven. “Het zal u terugbetaald worden”, zegt de Here,
“bij de opstanding van de rechtvaardigen” (Luc 14:14). Zijn gezant tot de
heidenen, Paulus, die zelf zoveel ellende en vervolging ter wille van Chris-
tus verduurde, vermaant ons, met het vooruitzicht op de komende dag
van vergelding, met deze woorden: “Want ik ben er zeker van, dat het
lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die
over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen
wacht de schepping op het openbaar worden van Gods zonen ... En niet
alleen zij, maar ook wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben,
zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing
van ons lichaam” (Rom 8:18,19,23). Of opnieuw, in Filippenzen 3:20 en
21, waar hij uitziet naar deze zelfde tijd van verlossing: “Want wij zijn bur-
gers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus
als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zo-
dat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht,
waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.”

Het fundament van het christelijk leven
De Bijbelse leer over opstanding en oordeel, zoals hiervoor uiteengezet,
is niet slechts zuiver theologisch. Deze door God aan Zijn dienaren gege-
ven inzichten zijn bedoeld als fundament waarop het christelijk leven ge-
baseerd is en het karakter van een christen gebouwd wordt. Het zijn in-
derdaad de grondslagen van de christelijke levensbeschouwing. ‘Het le-
ven is kort van duur’, is de boodschap van de Bijbel. Bovendien is de dood
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de realiteit; niemand ontkomt eraan. “IJdelheid en najagen van wind”, zo
beschrijft de Prediker de natuurlijke levensloop van ieder mens. Alle te-
genwoordige winst is verlies zodra de dood zich aandient. Zonder Gods
genade is er voor de mens geen ontkomen aan het onvermijdelijke. Er is
geen uitzondering: “Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem
van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem van de HERE

daarover waait” (Jes 40:6,7). Zoals het Nieuwe Testament het beknopt
uitdrukt: “Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen
gezondigd hebben” (Rom 5:12). Wij zijn in feite, in onze natuurlijke staat,
“dood door overtredingen en zonden” (Efez 2:1), en zonder het werk van
God in Christus Jezus zou er geen toekomst zijn voor wie dan ook van de
nakomelingen van Adam. De heerlijke boodschap van het evangelie is
echter, dat ons mensen eeuwig leven en vreugde in Gods Koninkrijk
wordt aangeboden, op voorwaarde van geloof in en gehoorzaamheid aan
de woorden van Gods Zoon. Allen die “de stem van de Zoon van God ho-
ren”, en zich laten dopen in zijn naam, krijgen deel aan een ‘nieuw leven’
door een ‘nieuwe geboorte’. Niet letterlijk, maar in eerste instantie in een
geestelijke opstanding, zoals de Here Jezus in Johannes 5:24 en 25 be-
schrijft: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de do-
den naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen,
zullen leven”. Dit is echter slechts het begin van Gods werk in hen. Als zij
“in Hem blijven” en “de vrucht van de Geest” in hun leven voortbrengen,
zullen zij nog grotere veranderingen ondergaan: “Want gelijk de Vader
leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in
Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat
Hij de Mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat
allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uit-
gaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie
het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel” (d.w.z. ver-
oordeling) (Joh 5:26-29).

De weg van de wijsheid voor een ieder die geroepen wordt door het
evangelie, is nu “Zijn stem te horen”, zoals die op de bladzijden van Zijn
woord zijn te lezen. “Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw harten
niet”, zegt de Geest van God in de Psalmen (zie Heb 3:7-15). “Zie, nú is
het de tijd van het welbehagen, zie nú is het de dag van het heil”, zegt de
apostel Paulus in het Nieuwe Testament (2 Kor 6:2). De stem van de Here
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Jezus Christus roept ons op Hem te volgen. Hij vraagt ons zijn leer in ge-
loof in ons hart te aanvaarden, zijn beloften aan te nemen in vaste hoop,
het voorbeeld van zijn leven van liefde en opoffering te volgen. Voor wie 
zijn uitnodiging aannemen, zal er een toekomst zijn. Zelfs de dood zal
hen niet van zijn liefde kunnen scheiden, want de prikkel van de dood is
al weggenomen door zijn opstanding. Toen Stefanus als martelaar stierf,
verpletterd door de stenen van zijn vijanden, verklaarde de Schrift, in taal
die majestueus is in haar eenvoud: “en met deze woorden ontsliep hij”.
Zijn vijanden verheugden zich erover dat hij dood was. Maar “hij is niet
dood, maar slaapt”, zegt de Geest van God. Intussen zijn ontelbare gelo-
vigen in hetzelfde geloof gestorven. Zij zijn niet eeuwig dood, maar
“slapen in het stof van de aarde” zoals dit in het boek Daniël wordt ge-
noemd. Want op de vastgestelde tijd zal de Here komen om hen uit hun
doodsslaap te wekken, weer tot leven te roepen.

Het ‘nieuwe leven’ dat bij de doop – het op symbolische wijze met Chris-
tus sterven, begraven worden en opstaan – begint, wordt voltooid in de
nieuwe natuur die gegeven wordt voor de rechterstoel van Christus: “Wij
zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Chris-
tus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij
in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want indien wij samenge-
groeid zijn met wat gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met wat
gelijk is aan zijn opstanding ... Indien wij dan met Christus gestorven zijn,
geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven” (Rom 6:4-8). De Here
heeft een honderdvoudige beloning beloofd aan wie dit doet. Eerst in de
vreugde en vrede van het leven in verbondenheid met Hem en de geeste-
lijke familie van gelovigen, die hij in dit leven geeft, “en in de toekomen-
de eeuw het eeuwige leven”. Voor hen zal de komst van de Here de dag
van het heil zijn. Door geloof in zijn verzoeningswerk kunnen zij zonder
vrees de dood tegemoet treden, in afwachting van hun opstanding. Dan
zullen zij van Hem een leven van heerlijkheid, eer en onsterfelijkheid ont-
vangen, in de wetenschap dat “zoals het de mensen beschikt is, éénmaal
te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich één-
maal geofferd heeft om de zonden van velen op Zich te nemen, ten 
tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot
hun heil verwachten” (Heb 9:27,28).

L.W. Richardson
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* God, Die het niet zijnde tot aanzijn roept

Wat wilde Paulus hiermee zeggen? Als we de gehele zin bekijken – “God
… die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept” – lijkt
het alsof er, door het woordje en, sprake is van twee afzonderlijke din-
gen. Bekijken we echter de gehele passage in Romeinen 4 vanaf vers 16
t/m 25, dan zien we dat alles hier is geschreven met als uitgangspunt dat
God doet wat Hij zegt. Dit is de kern van het geloof van Abraham, en dit
is het geloof dat van ieder mens, die wil delen in wat God hem beloofd
heeft, verwacht wordt. Maar er is één onoverkomelijk probleem met be-
loften voor de verre toekomst: de dood.

Er wordt vaak gezegd dat Gods beloften aan Abraham zijn vervuld in zijn
nakomelingen en in hen die geloven zoals hij deed. Dit is inderdaad waar;
indien in het juiste licht bezien. Voor de vervulling van Gods belofte was
het immers nodig dat Abraham nageslacht zou hebben uit Sara. Toen
Sara hem de eerste van dat nageslacht, Izak, baarde, was dit het begin
van de vervulling. Beter gezegd: de zekerheid dat al het andere dat God
had beloofd ook vervuld zou worden. En de kern van de belofte die hij
van God had ontvangen, nadat Hij hem zijn persoonlijk geloof tot gerech-
tigheid had gerekend, was dat hijzelf een erfgenaam van de wereld zou
worden. En juist dat voert Paulus al in de eerste woorden van deze passa-
ge aan, als hij schrijft dat Abraham de belofte kreeg “dat hij een erfge-
naam van de wereld zou zijn.” Dus niet alleen zij die na Abraham komen,
wier geloof tot gerechtigheid gerekend zal worden, maar ook hijzelf. Dit
is geen spitsvondigheid van Paulus, maar in lijn met wat Jezus leerde. In
Matteüs 5:3-12 vinden we zijn zaligsprekingen, waarin bepaalde mensen
zegeningen worden beloofd. Het zal duidelijk zijn dat de een niet iets an-
ders ontvangt dan de ander. De zegeningen die Jezus noemt zijn aspec-
ten van één en dezelfde zegen: eeuwig leven in Gods Koninkrijk. Als Je-
zus dan zegt dat het Koninkrijk van de hemel voor de armen van geest is,
en dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven, zal niemand beweren
dat de eersten naar de hemel gaan en de anderen op aarde blijven. Als
Jezus dan in hoofdstuk 8:11 zegt dat “velen zullen komen van oost en
west en zullen aanliggen met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk
van de hemel”, is dit hetzelfde als wanneer Hij gezegd zou hebben dat zij
met Abraham, Izak en Jakob de aarde zullen beërven. Allen die het ge-
loof van Abraham delen, zullen delen in de hem beloofde erfenis.
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Abraham vond dat hij oud was, en dacht dat hij kinderloos zou sterven.
Zijn vertrouwen echter was dat God, ook al zou hij gestorven zijn voordat
hij en Sara een zoon zouden hebben, hem weer levend zou maken om
Zijn belofte van een groot nageslacht uit Sara na te komen. Hetzelfde
zien we als God hem vraagt zijn zoon Izak te offeren. De schrijver van de 
brief aan de Hebreeën zegt daarover: “Door het geloof heeft Abraham,
toen hij verzocht [beproefd] werd, Izak ten offer gebracht, en hij, die de 
beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd 
was: Door Izak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwo-
gen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en
daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen” (Heb
11:17-19). Zijn geloof ging zelfs zover, dat hij niet alleen geloofde dat God
Izak of hemzelf direct na zijn dood weer levend zou maken om Zijn belof-
ten te vervullen, maar ook dat Hij dit kon als hij al lang tot stof zou zijn
vergaan. Voor Abraham was God in staat om hem weer uit het stof te
herscheppen, op de wijze zoals Hij in het begin Adam uit het stof van de
aarde had geschapen. Dat geloof vraagt God van allen die in zijn voet-
spoor van geloof treden, die zijn grote Nageslacht waar hij naar uitzag –
Jezus Christus – volgen.

In zijn boek vertelt de profeet Ezechiël over een indrukwekkend visioen
dat hij zag. Het toonde hem de herleving van het volk Israël:

Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee
en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten om-
heen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen,
die helemaal waren uitgedroogd.
De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven ko-
men?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’
Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: ‘Dorre beenderen, luister
naar de woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie
adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie
laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie
tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.’
Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid,
er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voeg-
den. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de
botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet.
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Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg
tegen de wind: ‘Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en
blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.’
Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem ge-
vuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare
menigte.
En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het
zegt: ‘Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is af-
gesneden.’ Profeteer daarom en zeg tegen hen: ‘Dit zegt God, de HEER: Mijn
volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie
naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen be-
seffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen.
Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terug-
brengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd

heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER’. (Ezech 37:1-14 NBV)

Het gaat hier om een beeld van de ballingschap van het volk Israël, op
dat moment in Assur en Babel. Ballingschap is een vorm van gevangen-
schap. Je bent op een andere plaats dan waar je altijd leefde en kunt daar
niet weg. De situatie is voor de ballingen zo uitzichtloos, dat zij denken
het land van hun vaderen nooit meer te zullen zien. Dat is voor hen gelijk
aan dood zijn. Het past dus bij de voorstelling van graven, waar zij als het
ware dood in liggen. Zij zijn al grotendeels vergaan; alleen wat botten
zijn er over, die als je ze oppakt tot stof in je handen uiteenvallen (zie vers
11b). Maar God is trouw aan Zijn beloften aan hun voorvaderen: “Jullie
zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven
open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven zo-
dat jullie weer tot leven komen” (Ezech 37:13). Hun redding uit deze
‘dood’ wordt voorgesteld als de opstandingsdag. De Here Jezus heeft
eens een voorproef daarvan gegeven, toen Hij Lazarus uit het graf riep
met de woorden: “Lazarus, kom naar buiten” (zie gehele passage Joh
11:17-44). Ezechiël moet de herleving van Israël voorstellen als die op-
standingsdag, waarop allen die in het geloof gestorven zijn en in het stof
van de aarde rusten, gewekt en herschapen zullen worden. En in deze
beschrijving kunnen we ook een voorstelling (geen letterlijk verslag) zien
van hoe God Adam eens schiep: de vorming van een skelet, het aanbren-
gen van spieren, het overtrekken met een huid, het inblazen van de le-
vensadem, zodat hij dat levende wezen werd dat mens heet.

Jan Koert Davids
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Psalm 45

zal God met nog grotere vreugde lofzingen

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

Uw troon bestaat eeuwig en altijd

Deze prachtige psalm is een ‘bruiloftslied’. Maar wie zijn de bruid en de bruide-
gom? Het vermelden van ‘koning’ (vs. 2) bewijst dat de bruidegom een koning is,
zeker uit de lijn van David. Het is waarschijnlijk dat dit Salomo is, die trouwde
met de dochter van de Farao van Egypte (1 Kon 3:1), hoewel sommigen denken
dat we hier te maken hebben met Hizkia en zijn bruid Hefziba (2 Kon 21:1). Op de
dochter van de Farao past goed de uitspraak: “Koningsdochters zijn onder Uw
voorname vrouwen”; en tot haar (als niet-Jood) zou men inderdaad zeggen:
“Vergeet uw volk en het huis van uw vader” (vzn 10 en 11).

Maar niet alles in deze psalm kan op een koning van Israёl slaan: de taal spreekt 
van een koning die groter zal zijn dan Salomo (zie Mat 12:42). In vers 4 –“Gord
Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie" – is
‘Held’ de weergave van het Hebreeuws woord Gibbor, een naam die ‘Machtige’
betekent. In Jesaja 9:5 wordt ditzelfde woord gebruikt voor de Messias: “Een
kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven ... men noemt Zijn Naam Wonder-
lijk, Raadsman, Sterke God (el Gibbor) ...”

Vers 7 (geciteerd in Hebreeёn 1:8) bewijst verder dat Psalm 45 over de Messias 
spreekt: “Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Konink-
rijk is een scepter van rechtvaardigheid”. Het is overigens niet vreemd dat de
Messias ‘god’ wordt genoemd: de rechters in Israёl werden immers ‘goden’ ge-
noemd (vgl. Ps 82:6; Joh 10:34-36). De troon van de Messias (de Gezalfde, vers 8)
bestaat inderdaad eeuwig en altijd. Bovendien zal Jezus, bij zijn terugkomst, met
rechtvaardigheid regeren, geheel anders dan een aardse koning.

De bruid wordt vanaf vers 11 beschreven. De Koning verlangt naar haar schoon-
heid (vs. 12). Wie dan is deze bruid? De relatie tussen Christus en zijn gemeente
wordt in het Nieuwe Testament als een huwelijk beschouwd, b.v. “Mannen, heb
uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft” (Efez 5:25);
“Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd
voor Christus te stellen” (2 Kor 11:2); “Want de bruiloft van het Lam is gekomen
en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt” (Op 19:7).

begrijpend zingen

John Morris Bijbelpassages uit de HSV
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melingen zijn, zodat wie tot geloof komt
in de God van Abraham in diens voet-
spoor treedt en een geestelijk kind van
hem wordt (Rom 4:12, Gal 3:7). Izak was
de eerste nakomeling van Abraham die
God niet vanwege zijn eerstgeboorte
verkoos, maar om Zijn belofte aan Abra-
ham, dat het kind dat Sara zelf hem zou
baren voor Hem als diens nageslacht
zou gelden. Dit blijkt een principe waar
de apostel Johannes op wijst: “Allen die
Hem [Christus Jezus] aangenomen heb-
ben, hun heeft Hij macht gegeven kin-
deren van God te worden, namelijk die
in Zijn naam geloven; die niet uit bloed,
niet uit de wil van vlees en ook niet uit
de wil van een man, maar uit God gebo-
ren zijn” (Joh 1:12,13). Paulus sluit daar
op aan: “Niet de kinderen van het vlees
zijn kinderen van God, maar de kinderen
van de belofte worden als nageslacht
gerekend” (Rom 9:8). Ismaël werd gebo-
ren “uit de wil” van Abraham. Izak werd
geboren omdat God de baarmoeder van
Sara opende, en was “uit God”. Natuur-
lijk was daar een ‘daad’ van Abraham en
Sara voor nodig, maar de verwekking
van Izak was een geloofsdaad van hen
beiden (Rom 4:18-21; Heb 11:11,12).

Maar hoe ging het dan verder? In het
begin blijkt er geen vijandschap tussen
Izak en Ismaël te zijn, want toen Abra-
ham overleed, begroeven zij hem samen

Licht op de wereld en het Nieuws

belangrijke feiten in het licht van de Bijbel

3. Gods verkiezend voornemen

Zoals we gezien hebben, vertelt de Bij-
bel over een verbond dat God met Abra-
ham sloot, en voortzette met en in diens
zoon Izak. In de Islam wordt echter ge-
zegd dat de Joden de geschiedenis ver-
valst hebben. En in het Christendom zijn
er tegenwoordig velen die hen dat na-
zeggen. Het argument is dat Ismaël de
eerstgeborene van Abraham was en
daarom rechtens diens erfgenaam. Juri-
disch kan dat inderdaad zo gesteld wor-
den, maar God is niet met aardse zaken
bezig en dient dus geen menselijke be-
langen. Hij heeft een plan, dat Hij uit-
werkt in de menselijke geschiedenis.
Daarbij heeft Hij in Zijn “verkiezend
voornemen” (Rom 9:11 NBG’51) vóór de
schepping al keuzes gemaakt: Noach,
Sem, Abraham, Izak enz. Als Eigenaar
van de aarde heeft Hij het stuk land uit-
gekozen tussen Egypte en de rivier de
Eufraat om dat plan ten uitvoer te bren-
gen. Dit voorziet in de bewoning door
een volk, onder een koning die regeert
in Gods naam vanuit de door Hem aan-
gewezen hoofdstad. Dat volk is “het
nageslacht van Abraham”. Van alle
mensen op aarde heeft God hem uitge-
kozen, omdat Hij voorzag dat hij een
opmerkelijk geloof zou ontwikkelen.
Zijn geloof dient tot voorbeeld voor alle
mensen, ook die niet zijn lijfelijke nako-

Bijbelpassages uit de HSV
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braad bereidde). Maar God had Zijn
keuze gemaakt voor Jakob. Paulus wijd-
de in Romeinen 9 veel aandacht aan
Gods verkiezend voornemen. Na Gods
keuze voor Izak (vzn 7,8) ging hij verder
met die voor Jakob: “Want toen de kin-
deren nog niet geboren waren, en niets
goeds of kwaads gedaan hadden – op-
dat het voornemen van God, dat over-
eenkomstig de verkiezing is, stand zou
houden … werd tot haar [Rebekka] ge-
zegd: De meerdere zal de mindere die-
nen. Zoals geschreven staat: Jakob heb
Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat” (vzn
11-14). Gehaat in de zin van geen voor-
keur. Het waarom daarvan blijkt uit het
feit dat Ezau niet geschikt was als dra-
ger van de belofte, omdat hij zijn eerst-
geboorterecht verachtte en voor een
kom soep aan Jakob verkocht. Jakob
ontving de eerstgeboortezegen van
Izak. De wijze waarop was niet goed,
maar God leerde Izak er een harde les
door (zijn god was op dat moment die
van de buik; zie Flp 3:19). Jakob moest
vluchten voor de dodelijke haat van zijn
broer. Onderweg zei God hem: “Ik ben
de HEERE, de God van uw vader Abra-
ham en de God van Izak; dit land … zal
Ik u en uw nageslacht geven. Uw nage-
slacht zal talrijk zijn als het stof van de
aarde en u zult u uitbreiden naar het
westen, het oosten, het noorden en het
zuiden” (28:13,14). Een weerklank van
Gods woorden tot Abraham (13:14-17).

Samengevat zien we dat God in Zijn
plan keuzes heeft gemaakt voor men-
sen in en met wie Hij Zijn werk voort-
zet. God vraagt Zijn keuzes in geloof te
aanvaarden, zodat problemen, zoals
we die nu kennen, voorkomen worden.

(Gen 25:7-10). Later werd Ismaël (zijn
nageslacht) wel verongelijkt en jaloers.
Tijdens haar zwangerschap had God
Hagar gezegd wat voor mens haar zoon
(zijn nageslacht) zou zijn: “een wilde
ezel van een mens; zijn hand zal tegen
allen zijn, en de hand van allen tegen
hem; en hij zal wonen tegenover al zijn
broeders” (16:12). Al zijn broeders is
meervoud, dus alle zonen van Abraham.
‘Tegenover’ moeten we, gezien Genesis
25:18, beschouwen als tussen Izak en
zijn nageslacht in het westen en de an-
dere zonen van Abraham in het oosten.

God bevestigde Izak Zijn verbond met
Abraham (26:3,4): “Ik zal de eed gestand
doen die Ik Abraham, uw vader, gezwo-
ren heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk
maken als de sterren aan de hemel en
uw nageslacht al deze landen geven”. In
Izak herhaalde de geschiedenis zich.
Maar hij en zijn vrouw zochten niet, zo-
als zijn vader en moeder, een eigen op-
lossing: “Izak bad vurig tot de HEERE in
het bijzijn van zijn vrouw, want zij was
onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door
hem verbidden, zodat Rebekka, zijn
vrouw, zwanger werd” (25:11). Maar
toen zij merkte dat zij een tweeling
droeg, bleek ook hierin haar geloof: “zij
ging de HEERE raadplegen.” Zijn ant-
woord was: “Er zijn twee volken in uw
schoot, en twee naties zullen zich uit uw
lichaam vaneenscheiden. Het ene volk
zal sterker zijn dan het andere en de
meerdere zal de mindere dienen” (vzn
22,23). De ‘meerdere’ was de eerstgebo-
rene: de zoon die zij Ezau noemden. De
‘mindere’ was Jakob, die als tweede
werd geboren. Izak had een voorkeur
voor Ezau (omdat die hem lekkere wild-

Jan Koert Davids



Het begrip duivel
Voordat we dieper ingaan op het gebruik van het begrip duivel in het Nieuwe
Testament is het – vanwege de betekenis die het in de loop van de eeuwen in het
christendom heeft gekregen – nodig om iets te weten over het woord zelf. Het
woord duivel is afgeleid van het Griekse zelstandignaamwoord diabolos. Het
heeft de betekenis van iemand die uiteenwerpt (dia = uiteen), mensen tegen el-
kaar opzet, scheidt met woorden, tweedracht zaait; een (be)lasteraar, verdacht-
maker, kwaadspreker, bedrieger, hater. Het bijbehorende werkwoord is diaballō.
Er is hierbij geen enkele aanleiding uit te gaan van het bovennatuurlijke.

Toen de Hebreeuwse geschriften in het Grieks werden vertaald, vonden de ge-
leerden dit woord passend voor het begrip satan, waarmee in het Oude Testa-
ment een aanklager, beproever, tegenstander, vijand wordt bedoeld. Er is hier
geen sprake van een bovennatuurlijk wezen, maar van mensen. Bij het lezen van
het Nieuwe Testament, dat geschreven is door en/of in samenwerking met Jood-
se volgelingen van Jezus, moeten we bij duivel of satan dan ook eerst uitgaan
van de oudtestamentische betekenis. Als dat niet past in het verband, is het re-
delijk te denken aan de Griekse betekenis.

De meeste Nieuwtestamentische schrijvers (Matteüs, Markus, Lukas, Johannes,
Paulus en Jakobus) gebruikten de begrippen satan en diabolos door elkaar. Pe-
trus, Judas en de Hebreeënbriefschrijver bezigden alleen diabolos.

De Bijbelse uitleg bij het gebruik van diabolos en diaballō
Jakobus geeft in zijn brief duidelijkheid over wat wordt bedoeld met duivel. In
3:15 somt hij woorden op, die hetzelfde aangeven: “aards, ongeestelijk, duivels”.
In de grondtekst staat: “aards, natuurlijk/stoffelijk/vleselijk, demonisch”. Omdat 
demonen volgens de meeste Christenen behoren tot het domein van de duivel,
en Jakobus in 4:7 zelf spreekt over de duivel, ga ik er vanuit dat duivels hier toe-
passelijk is. Demonisch/duivels is dus aards, ongeestelijk. Aards is niet van bo-
ven, niet hemels of daarbij behorend. Met natuurlijk/stoffelijk/vleselijk wordt be-

Fundamentele begrippen

van het Kwaad

40. Duivel — samenvatting en aanvullingen (1)
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doeld dat het niet de Geest van God heeft, dus ongeestelijk is. Demonisch moet
hier daarom in negatieve zin worden verstaan: een slechte gezindheid hebbend.
Dit komt overeen met het verband waarin Jakobus het gebruikt. Hij schrijft over
liegen tegen de waarheid, bittere naijver, zelfzucht, hartstochten (zelfzuchtige
begeerten); en, zegt hij, waar die heersen is wanorde en allerlei kwade praktijk.
Die wanorde past geheel bij diabolos en diaballō. Scheiding, tweedracht brengt
wanorde, chaos. Jakobus geeft de gelovigen in dit verband een sleutelprincipe
voor hun keuzes in dit leven: “Weet u niet, dat de vriendschap met de wereld vij-
andschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als
een vijand van God aangemerkt” (4:4 HSV). De duivelse/demonische mens is dus
een vijand van God.

Uitingen van ongeestelijk gedrag

Lasteren, kwaadspreken
Paulus schrijft over vrouwen die lasteren, kwaadspreken (diaballō – 1 Tim 3:11, 2
Tim 3:3 en Tit 2:3). Ze hadden geen duivel, maar waren duivels (diabolos). Petrus
schrijft over verkeerd gedrag (kwaadspreken) van gelovigen: “zodat door hun
schuld de weg van de waarheid gelasterd zal worden” (2 Pet 2:2). In 1 Tim 3:7
zegt Paulus dat een dienaar van God niet in opspraak mag komen. Hij of zij mag
niets doen dat mensen buiten de gemeente aanleiding tot kwaadsprekerij en
laster geeft over een gelovige of gemeente: “opdat hij niet in opspraak komt en
in een strik van de duivel valt” (Lucas stelt het verzoeken van Jezus door schrift-
geleerden voor als het spannen van een strik, om Hem “te vangen in iets, dat Hij
Zich zou laten ontvallen”, zodat zij Hem wegens Godslastering kunnen aankla-
gen – Luc 11:53). Paulus waarschuwt: “geef de duivel geen voet” (Efez 4:27). Dus:
doe en zeg niets dat onze vijanden aanleiding geeft tot laster, smaad of een aan-
klacht. Geheel in lijn hiermee, en de betekenis van de woorden waar we naar kij-
ken, schrijft Judas over mensen “die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die
de Geest niet hebben” (vs. 19).

Verleiden
In 2 Tim 2:26 heeft Paulus het over loskomen “uit de strik van de duivel, die hen
gevangen hield”. Dit is het beste te begrijpen vanuit 2 Pet 2:18, waar staat dat er
mensen zijn die gelovigen – “die zich ternauwernood aan degenen, die in dwa-
ling verkeren, ontrekken” – verleiden tot zonde. En zijn woorden “Doe de wapen-
rusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de
duivel” (Efez 6:11), sluiten hierbij aan. Daarbij kunnen we de oproep van Jakobus
voegen niet aards, ongeestelijk te zijn, maar hemels, geestelijk: “Onderwerp u
dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel [diabolos]” (4:7). Ook Petrus
schrijft de gelovigen dat zij de vijand weerstand moeten bieden: “Uw tegenpartij,
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
Weerstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de we-

Jan Koert Davids
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reld hetzelfde lijden wordt toegemeten” (1 Pet 5:8,9). Hier gaat het om vervol-
ging. Hij noemt ‘de tegenpartij’ (in het OT zou er satan staan) niet bij naam, maar
het is duidelijk dat hij de Joden, Herodes, en de Romeinse overheid bedoelt (zie
Hand 4:27). De vijand zoekt de zwakke plekken (‘wie hij kan verslinden’).
‘Weerstaan’ betekent niet luisteren naar, niet toegeven aan hun verleidingen.

Valse leer verkondigen; misleiden
In de uitleg van de gelijkenis van het onkruid in de akker zegt Jezus o.a. “de vij-
and, die het gezaaid heeft, is de duivel” (Mat 13:39; zie ook Luc 8:12). Deze vijand
staat tegenover de Mensenzoon, de Zaaier van het goede zaad. In die andere
gelijkenis van de zaaier in Markus 4, neemt de satan bij een deel van de hoorders
het woord, het evangelie van Christus, weg. Met deze vijand, tegenstander, be-
doelde Jezus schriftgeleerden die hun zaad van twijfel en ongeloof zaaiden onder
het volk. In de gelijkenis zelf zei Jezus: dat heeft een vijandig mens gedaan” (Mat
13:28). Het zal duidelijk zijn dat wie zoiets doet een zwaar oordeel wacht: “Ga
weg van Mij, u vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn en-
gelen bereid is” (Mat 25:41). Engel betekent boodschapper, woordvoerder; dus
hier de Joodse geestelijk leiders en zij die hen napraten.

Er zijn van het begin af zelfs mensen in de gemeente die voorgeven broeders in
het geloof te zijn, maar opvattingen prediken die afwijken van wat de apostelen
verkondigden. Ook zij houden of brengen anderen (bewust of onbewust) af van
het ware geloof. Paulus schrijft dat dit mensen zijn die het evangelie van Christus
verdraaien en zo anderen in verwarring brengen (Gal 1:7); die de gemeente van
Christus binnensluipen om ware gelovigen te beroven van hun vrijheid in Christus
en slaven te maken van hun eigen leer en wetten (Gal 2:4); die op sluwe wijze de
gelovigen tot dwaling (valse leer) verleiden (Efez 4:14). Daarvoor is geen boven-
natuurlijke macht nodig. De menselijke tong is een dodelijk wapen (Jak 3:5-8).

Aanklagen van gelovigen
De schrijvers van de evangeliën vertellen over Jezus’ verzoekingen in de woestijn.
Ze gebruiken de begrippen satan en diabolos door elkaar, soms zelfs in één en
dezelfde passage. De diabolos heeft in dit geval betrekking op de beproever, zo-
als de satan in het boek Job. Naar aanleiding van ‘aanklachten’ tegen Job, deed
de satan onderzoek en verwoordde hij de mogelijke ‘andere kant’ van het verhaal –
is Job wel zo rechtvaardig als hij doet voorkomen, en zegent God hem terecht?
Om dat voor zijn aanklagers aan het licht te brengen, beproefde God Job door de
satan. De satan is hier dus zowel beproever als aanklager. In het geval van Jezus
moet duidelijk worden of God Hem terecht “Mijn Zoon, de Geliefde” noemt.

Paulus schrijft over aanklachten tegen gelovigen in Christus: “Als God vóór ons is,
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wie zal tegen ons zijn? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het,
die rechtvaardigt; wie zal veroordelen?” (Rom 8:31,33). Jezus werd door mensen
beschuldigd en gekruisigd, en toch was Hij Gods keuze: “Christus Jezus is de ge-
storvene, wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook
voor ons pleit” (vs. 34). Dus in plaats van de beschuldigde en aangeklaagde, is Hij
de door God gerechtvaardigde. Als de Rechtvaardige is Hij geen aanklager van
wie zondigen, maar juist een pleitbezorger van wie gelovig strijden tegen de zon-
de, maar toch net als Hij door mensen wordt aangeklaagd. Mogelijk moeten we
de woorden van Jezus “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen” (Luc
10:18) in dit licht zien. Temeer daar Hij vervolgens zegt dat Hij zijn discipelen
macht heeft gegeven “tegen de gehele legermacht van de vijand” (vs. 19). Als Hij
in de hemel is opgenomen, en de pleitbezorger van de gelovigen is geworden, is
er geen plaats meer voor de satan, de aanklager. Dit komt overeen met de woor-
den in Openbaring: “de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aan-
klaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door
het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun
leven niet lief gehad, tot in de dood” (12:10,11). Zij hebben dus tot in de dood
weerstand geboden aan de duivel. Beschuldigingen van zonde maken de aankla-
ger (satan, duivel) dan ook tot leugenaar en lasteraar, die het goede kwaad
noemt en daarmee tevens het kwade goed (vgl Jes 5:20).

In alle gevallen gaat het over mensen die vijandig staan tegenover God, Zijn
Zoon, Gods kinderen en het ware geloof.

De wat moeilijkere passages

Judas
Maar, zult u zeggen, er staat toch dat de duivel Judas in het hart gaf Jezus te ver-
raden (Joh 13:2), en de satan in hem voer (Joh 13:27)? Zeker! Maar laten we even
kijken. Het hart is in de Bijbel de plaats van innerlijk overleg. Jezus zegt over de
zonden die de mensen bedenken en doen: “uit het hart komen boze overleggin-
gen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslas-
teringen” (Mat 15:19). Judas’ hart was niet eerlijk. Johannes schrijft dat hij “een
dief was en als beheerder van de kas de inkomsten wegnam” (Joh 12:6).

Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u
is een duivel (diabolos)”. Johannes commentarieerde: “Hij bedoelde Judas, de
zoon van Simon Iskariot” (Joh 6:70,71). Met ‘duivel’ wordt hier dus weer een aan-
klager bedoeld: de mens Judas, die Jezus aanbracht bij de Joodse leiders.

Deel 2 volgt in nummer 1 van 2020
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Jeruzalem was voor David een bijzondere plaats. God Zelf had deze plaats
gekozen om Zijn Naam te laten wonen. De ark van het Verbond hoorde
daarom in Jeruzalem, en niet in Kirhat Jearim. De Filistijnen hadden in een
oorlog de ark namelijk als buit meegenomen. Maar God had hen door mid-
del van plagen laten merken dat de ark naar Israël terug moest. De ark
kwam toen in Kirhat Jearim terecht, waar een priester er voor moest zor-
gen. Daar bleef hij 20 jaar staan – wat David niet zinde.

De eerste poging de ark naar Jeruzalem te brengen was niet zoals God het
wilde. Uzza, die de ark tegen wilde houden toen zij van de wagen waarop
zij werd vervoerd dreigde te vallen, werd door God gedood. Dat was een
schok voor David, en hij had enige tijd nodig daar overheen te komen en
goed na te denken over hoe het wèl moest. Na enige tijd bracht hij de ark
op eerbiedige wijze, zoals voorschreven, onder begeleiding van zang, mu-
ziek en dans, naar Jeruzalem. Daar werd zij in een tent gezet. David zorgde
dat er elke dag een dienst ter ere van God gehouden werd bij de ark.

Toch was dit voor hem niet genoeg: “het gebeurde, toen de koning in zijn
huis zat, en de HEERE hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rond-
om, dat de koning tegen de profeet Nathan zei: Zie, ik verblijf in een huis
van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft” (1
Kron 17:1,2). De profeet Nathan antwoordde: “Ga uw gang, doe al wat in
uw hart is, want de HEERE is met u” (vs. 3). Ze hadden echter niet eerst God
geraadpleegd. God is niet zoals wij mensen en heeft niets nodig. “Zou ú
voor Mij een huis bouwen, voor Mij om in te wonen? Ik heb immers niet in
een huis gewoond … maar Ik ben in een tent, in een tabernakel rondge-
trokken” (vzn 6,7). Davids plan werd niet veroordeeld. God liet hem zien
wat Hij allemaal voor hem gedaan had, en gaf hem een bijzondere belofte.
Niet alleen zou zijn zoon na hem koning zijn, maar: “Ook maakt de HEERE u
bekend dat de HEERE voor ú een huis zal maken” (vs. 11). Uit David zou de
grote Koning geboren worden. De Zoon van David is de benaming van Je-
zus Christus, zoals de schare riep bij zijn intocht in Jeruzalem: “Hosanna,
de Zoon van David!” (Mat 21:9). Hij zou Koning worden over de gehele aar-
de (Op 19:16), en zijn koningschap zou eeuwig duren.

In 1 Kronieken 22 lezen we waarom David de tempel niet mocht bouwen:

Ontmoeting met:

Kennismaking met bijzondere

Bijbelpassages uit de HSV
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“U hebt een grote hoeveelheid bloed vergoten en u hebt grote oorlogen
gevoerd” (vs. 8). Tijdens het leven van zijn zoon zou er vrede zijn, en hij
mocht het plan uitvoeren. Wel mocht David zorgen voor de voorbereidin-
gen. David sprak na de woorden van de profeet een ontroerend dankge-
bed uit (1 Kron 17: 16-27). David stelde, geleid door Gods Geest, de regels
voor de eredienst op en zorgde voor muziek en zang. Deze orde van de
dienst werd door alle generaties overgenomen, zelfs na de ballingschap:
“En de bouwers legden de fundering van de tempel van de HEERE, en men
stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met de trompetten, en
de Levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cimbalen, om de HEERE te
prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël” (Ezra 3:10).

Na de terugkeer van zijn vlucht voor Absalom was David niet met heel zijn
hart bij God. Het volk was van de HEERE afgedwaald. “De toorn van de
HEERE ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen hen op
door te zeggen: Ga Israël en Juda tellen” (2 Sam 24:1). Het kwam in Davids
hart op te weten hoe groot zijn leger was, hoe sterk hij was. Hij vertrouw-
de niet op God. Hij had moeten beseffen dat hij niet door eigen kracht 
vele overwinningen had behaald, maar door God. Ondanks waarschuwin-
gen gaf David toe aan zijn verlangen. Na de telling kreeg hij diep berouw:
“En David zei tegen de HEERE: Ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan
heb” (vs. 10). De HEERE liet hem uit drie vreselijke straffen kiezen. David 
liet het aan God over en zei in geloof: “Laten wij toch in de hand van de
HEERE vallen, want Zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de
hand van mensen vallen”. De HEERE bracht pest over het volk, waardoor
70.000 man stierf. Bij Jeruzalem, op de dorsvloer van Arauna, een Jebusiet
– een oorspronkelijke bewoner van Jeruzalem – hield de engel die de
plaag bracht stil. David zei: “Zie, ík heb gezondigd en ík heb mij misdra-
gen, maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat Uw hand toch te-
gen mij en tegen mijn familie zijn” (vs. 17). Hij nam de schuld op zich en
trad op als middelaar, tussenpersoon. Zoals Jezus de schuld op zich nam,
waardoor onze zonde weggenomen kon worden. Deze plek – waar Abra-
ham eeuwen eerder Izak op het altaar legde – die God hem op zo’n dra-
matische wijze had aangewezen, kocht David en daar werd later de tem-
pel gebouwd.

David (3)

vrouwen en mannen in de Bijbel

Nel Davids
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met mensen

God in gesprek

Wie zonder achtergrond Psalm 19 leest, zou kunnen denken dat David twee niet
gerelateerde onderwerpen aan elkaar plakt. De Psalm begint met uitspraken over
het heelal: “De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk
van zijn handen … Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een
spraak zonder klank” (Ps 19:2-4, NBV). En vanaf vers 7 is er ineens een omschake-
ling naar de wet die God Zijn volk gegeven heeft: “De wet van de H���� is vol-
maakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de H���� is betrouwbaar, zij geeft de 
eenvoudige wijsheid” (vs. 8 HSV). Op het eerste gezicht is het niet duidelijk wat
de Wet met het heelal te maken heeft. Maar wie, zoals David blijkbaar, daarover
nadenkt, beseft dat dit de twee onderwerpen zijn waarin God rechtstreeks ge-
openbaard wordt, zonder tussenkomst van mensen. Dit zijn onderwerpen die iets
over God ‘zeggen’ zonder dat een mens zich inzet. Paulus vertelt ons dat alle
mensen kunnen beseffen dat er een Schepper is als ze naar Zijn schepping kijken, 
terwijl Mozes het volk voorhoudt dat andere volken met bewondering naar Gods
Wet zullen kijken en Israël daarvoor zullen benijden.

Naast deze twee zaken werkt God in de Schrift door in gesprek te gaan met men-
sen. Soms dragen zij het woord van God uit, zoals het hen gegeven is, of voeren
zij Zijn opdrachten uit. Soms zijn ze onwetend dat ze uitvoeren wat God wil. Vaak
is de basis iets wat God tot hen zegt, door middel van woorden. In beeldtaal
wordt Gods woord ‘gepersonifieerd’, dat wil zeggen voorgesteld alsof het een 
persoon is met een opdracht. Een bekende uitdrukking in het Oude Testament is
“het woord van de Heer kwam tot de profeet”, wat moderne vertalers maar weer-
geven als “God sprak tot” terwijl je dat ook best zo in Hebreeuws had kunnen
zeggen als dat de bedoeling was. We lezen ook, in beeldtaal: “Hij [God] zendt zijn
bevel naar de aarde, zijn woord loopt zeer snel” (Ps 147:15), of: “Mijn woord … zal
niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal
voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend” (Jes 55:11). God stuurt, in een
beeld, Zijn woord uit om een opdracht uit te voeren. In het Nieuwe Testament
wordt vermeld: “het Woord van God verbreidde zich en nam toe” en: “Zo nam
het woord van de Heer met kracht toe en werd steeds sterker”. Het is niet meer
het zaadje zoals dat in de gelijkenis gezaaid werd, maar een omschrijving van de
vrucht dat voortgebracht wordt bij de gelovigen. De Bijbel is uniek in het feit dat



alles wat geschreven is “het woord van God” genoemd wordt. Dit is de manier
waarop Hij tot ons spreekt, en als we Zijn woord niet lezen, niet luisteren naar
God, is het vreemd om te verwachten dat Hij wel naar ons zal luisteren.

Wat we bovendien gezien hebben in deze artikelserie, is ten eerste dat spraak de
methode is waarbij de mens in staat is om zijn gevoelens, zijn emoties, zijn ge-
dachten te uiten. We noemen dat in het Nederlands: ‘onder woorden brengen’.
Hij kan laten zien hoe hij echt over iets denkt of wat hem beweegt. De mens is
daarmee uniek in de schepping. Veel dieren maken geluiden als waarschuwing of
om hun aanwezigheid aan te geven. Maar enkel de mens is in staat om gevoelens
en emoties uit te spreken. Ten tweede hebben we ook gezien dat de Schrift het
beeld schetst dat ook God zijn gevoelens onder woorden brengt in Zijn woord.
Dat is een beeld, maar wel een beeld dat ons aanspreekt.

We hebben ook gezien dat in het Oude Testament, als over woorden gesproken
wordt, het Hebreeuwse woord dabar gebruikt wordt, en dat dit woord een wat
bredere betekenis heeft dan in het Nederlands. In het Nederlands spreken we
tegenwoordig ook soms over non-verbale communicatie, bijvoorbeeld onze
‘lichaamstaal’. In ons dagelijks spreken kunnen we best met deze beelden uit de
Schrift overweg, alleen denken vertalers blijkbaar dat we beelden niet zullen be-
grijpen. In de Schrift wordt dus ook het handelen van de mens, waarmee hij laat
blijken hoe hij over dingen denkt, zijn dabar, zijn communicatie, zijn woorden,
genoemd. Met zijn dabar drukt iemand zijn wezen uit. En daarmee is Gods ka-
rakter, zoals getoond aan verschillende gelovigen, ook Zijn dabar, Zijn woorden
in een bredere betekenis, de manier waarop Hij met de mens communiceert.
Door Gods handelen met mensen leren wij Hem ook kennen.

Als we hier echter dieper over nadenken, dan zien we, door de manier waarop we
geschapen zijn, een prachtig beeld ontstaan. De mens is gemaakt uit stof van de
aarde, waarin God de levensadem blaast. Dat woord levensadem is in zowel He-
breeuws als Grieks het woord voor zowel wind als geest. Als we niet meer ade-
men dan sterven we. Maar onze adem gebruiken we ook om te spreken. We bla-
zen lucht (adem of geest) langs ons strottenhoofd om in de mond om te vormen
tot een klank. Daarbij is de klank van iedereen uniek. Als we een stem horen we-
ten we wie het is. Daarnaast leren we onze manier van spreken, de klanken die
we gemakkelijk kunnen vormen, als we jong zijn. Op latere leeftijd hebben we
soms problemen om andere klanken in andere talen te produceren, het kost ons
meer moeite. Dat we op deze manier geschapen zijn, lijkt geen toeval. Het is in
ieder geval de basis van een aantal uitspraken in de Schrift. Als Paulus aangeeft
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dat de hele Schrift vastgelegd is door mensen die door God geïnspireerd werden,
schrijft hij: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te on-
derwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardig-
heid” (2 Tim 3:16). De uitdrukking “door God ingegeven” is in het Grieks letterlijk
“door God geblazen”, theopneutos, theo is God en pneutos is een werkwoordsvorm
van pneuma, dat als adem, wind of geest vertaald wordt. God blaast als het ware
Zijn Geest door mensen die er hun eigen klank aan gaven met hun mond, maar
uiteraard niet strijdig met wat God wilde. Zij gaven klanken aan Gods Geest. De
schrijver werkt samen met God om Zijn Woord uit te spreken. Ik denk dat Paulus
zelf dit woord bedacht heeft, door de twee bestaande woorden te koppelen; we
komen het verder nergens tegen. En daarbij denkt hij wellicht aan de manier
waarop wij spreken. Uiteraard is dit wel een beeld, maar een manier om iets te
bevatten van een voor ons onbegrijpelijk proces. We zien bijvoorbeeld Psalmen
van David, geschreven vanuit zijn eigen positie, maar met taal die op een later
moment duidelijk herkenbaar van toepassing is, zoals bij de kruisiging (zie o.a.
Psalm 22). Het was een combinatie, in het beeld, van zijn eigen klanken met Gods
Geest. Zulke mensen worden niet overgenomen om woorden te uiten die ze zelf
niet begrijpen, maar vormen zelf woorden met door God gegeven adem. God
spreekt ook door hen. Nogmaals het is een beeld, om te proberen te begrijpen
dat inspiratie een combinatie is van de woorden van een mens samen met iets
dat God uit wil spreken. En dat, zegt Paulus, geldt voor de gehele Bijbel.

We zien ook een verwijzing naar de manier waarop wij spreken in de woorden van
Jakobus, als hij spreekt over de tong. Hij vergelijkt het praten met een bron waar
water uit komt. Water dat nodig is voor leven, maar dan moet het wel schoon
water zijn. Onze levensadem gebruiken wij om woorden te vormen met de tong.
“Door haar [de tong] loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de
mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen
zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms
een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan ook, mijn broeders,
een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een
bron zout én zoet water voortbrengen” (Jak 3:8-12). Ons spreken, met de levens-
adem die ons geschonken is, zou moeten dienen om leven door te geven, om een
bron van levend water te zijn, om getuige te zijn.

In het volgende hoofdstuk in Jakobus staat een zinnetje waar de meeste com-
mentaren geen uitleg voor hebben. Het helpt ook niet dat het op meerdere ma-
nieren vertaald kan worden. Een kleine meerderheid van Nederlandse vertalin-
gen volgt ongeveer de NBG’51 vertaling: “Of meent u, dat het schriftwoord zon-
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der reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloers-
heid?” (Jak 4:5). De Hij in deze zin is God (de afwijkende vertalingen kiezen juist
“de geest” als onderwerp). Hoewel het op een citaat lijkt, komen we dergelijke
woorden nergens in de Schrift tegen. Daarom wordt meestal aangenomen dat dit
een samenvatting is van wat God op meerdere plaatsen zegt. De geest die Hij in
ons deed wonen zou dan slaan op onze levensadem die ons in leven houdt. Dat is
hetzelfde woord, het is dus aan vertalers hoe zij het weergeven. Maar als we dit
combineren met de manier waarop wij spreken, levensadem door ons gevormd
tot onze eigen unieke klank, dan is een logische uitleg van dit vers dat God graag
wil dat we onze stem niet gebruiken tot onze eigen verheerlijking (de hoogmoe-
digen waar Jakobus over spreekt), of voor onze eigen klachten, maar dat we Zijn
getuigen zijn, dat Hij door ons kan werken. Dan is God veel meer met ons, zoals
Jakobus vervolgt: “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen” (vs. 8).

Als uitzonderlijke gevallen hebben we ook naar vier voorbeelden gekeken van
mensen die in gesprek gingen met God, zelfs tegen Hem in gingen. Daarbij is wel
duidelijk geworden dat zij niet opkwamen voor zichzelf, om er zelf beter van te
worden. Zij wilden vooral dat Gods Naam niet geschaad werd, en soms kwamen
ze ook op voor hun tijdsgenoten en zochten ze Gods barmhartigheid. Zij wilden
graag het beste voor hun tijdsgenoten om Gods oordeel over hen te vermijden.
Het is daarbij opvallend dat het niet duidelijk was of God al van plan was om ge-
nadig te zijn. Liet Hij zich door hen vermurwen, of was Hij dat al van plan en wilde
Hij hen de gelegenheid geven hun karakter te tonen, ook als les voor ons? We
weten het niet, en het is misschien ook niet belangrijk. In deze mensen hebben
we een voorbeeld tot welke hoogte een gesprek met God kan gaan.

Het volmaakte gesprek zien we tussen God en Zijn eniggeboren Zoon, die zich
volledig inzette om het plan van Zijn Vader uit te voeren, zodat wij nu in Hem ook
de volmaakte Voorspraak hebben. Door zijn leven spreekt God ook tot ons:
“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had
door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de
Zoon” (Heb 1:1). Het is jammer dat velen het begin van het Johannes evangelie,
waar over Gods Woord gesproken wordt, het woord zien als synoniem voor Je-
zus. Daardoor gaat veel van de betekenis, en de betekenis van het evangelie, ver-
loren. Door Gods woord zijn hemel en aarde geschapen, maar dat woord — een
beweging van lucht, een belofte, een profetie, ongrijpbaar — is nu vlees gewor-
den, tastbaar, zichtbaar, een werkelijkheid.

De harmonie met God, die er in de hof was, is door het leven van Jezus weer mo-
gelijk geworden als wij ons richten op het in gesprek blijven met onze Vader.

35

13. samenvatting

Mark Hale



Boekbespreking

36

Boeken van de Bijbel: Daniël (opnieuw onder uw aandacht)

In de nadagen van Israël als zelfstandige natie toont het volk onvoldoen-
de vertrouwen op God. Ze stellen hun vertrouwen op de goden van de vol-
ken om hen heen, en sluiten met omringende landen politieke verbonden
ter bescherming tegen andere oprukkende naties. Waar Jeremia alles be-
schrijft vanuit wat er in Jeruzalem gebeurt, zien we dat het boek Daniël be-
gint met de constatering dat zij teruggebracht werden naar het land dat hun
aartsvader Abraham in geloof en vertrouwen verlaten had toen God hem
riep. Vervolgens zien we hoe een jongen en zijn vrienden, in dat vreemde
land hun vertrouwen op God vestigen. Zij nemen een eerste stap, en ervaren
dat God met hen is. Wat in de rest van het boek volgt is een aaneenschake-
ling van bewijzen, zowel voor de gelovige Israëliet als voor Babel, dat God
almachtig is, en bepaalt aan wie Hij macht zal geven zodat Zijn plan uitge-
voerd wordt.

Het boek Daniël is daarom geen verzameling zondagsschoolverhalen,
gekoppeld aan een spoorboekje voor toekomstige gebeurtenissen op weg
naar de wederkomst van Christus. Het boek vormt een eenheid, met de
boodschap dat volledig vertrouwen op God nooit beschaamd wordt. Het is
het bewijs dat God Zijn plan uitvoert, zoals vanaf het begin voorzien.

In dit boekje over de achtergronden en thema’s in Daniël laten de schrij-
vers zien wat de boodschap heeft betekend voor Daniël en zijn tijdgenoten.
Daarnaast gaan zij in op details van (toen nog) toekomstige gebeurtenissen
voor zover de vervulling duidelijk in de geschiedenis te vinden is. Sommige
zaken blijken tot in de kleinste details te worden voorzegd. Maar tegelijk
worden de hoofdlijnen van de wereldgeschiedenis weergegeven. Daarmee is
dit boek uniek in de Schrift. Maar daarin ligt ook het bewijs dat God actief de
geschiedenis leidt om Zijn plan uit te werken. Als wij dat helder voor ogen
hebben dan kunnen wij met vertrouwen naar de toekomst kijken, in de ze-
kerheid dat Hij ook die leidt.
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