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Vraag: Is er verschil tussen roeping en uitverkiezing?

Antwoord: Deze vraag is niet met een eenvoudig ja of nee te beant-
woorden. Meestal is er verschil, maar soms liggen de betekenissen dicht 
bij elkaar. Je moet dus steeds uitgaan van het verband waarin een woord 
wordt gebruikt. Er is verschil als Jezus zegt dat ‘velen zijn geroepen, 
maar weinigen uitverkoren’ (Mat 22:14). Maar er lijkt geen verschil te 
zijn als de zijnen in het Koninkrijk worden aangeduid als ‘de geroepenen 
en uitverkorenen en gelovigen’ (Op 17:14), wat leest als drie gelijkwaar-
dige aanduidingen. Laten we beginnen met dat ‘roepen.’

Het Griekse woord is kaleō, dat in het Nieuwe Testament bijna 150 keer 
voorkomt. Heel vaak betekent dat ‘heten’ of ‘genoemd worden’. Dat kan 
betrekking hebben op een echte naam (Lucas 1:13: “u zult hem de naam 
Johannes geven”), op een bijnaam (Lucas 8:2: ‘Maria met de bijnaam de 
Magdaleense’), of op een kwalificatie (Lucas 1:76: “jij, kind, zult een pro-
feet van de Allerhoogste heten”). Vervolgens wordt het vaak gebruikt 
voor het uitnodigen van gasten, voor een maaltijd of voor een bruiloft. 
En tenslotte nog voor het roepen van een ondergeschikte (Lucas 19:13: 
“Hij riep tien van zijn slaven”). In die laatste zin roept Jezus zijn eerste 
discipelen. Hij zag Jakobus en Johannes “terwijl ze bezig waren hun net-
ten in orde te brengen, en Hij riep hen” (Mat 4:21). Maar we doen er 
goed aan ons vooral te concentreren op die betekenis ‘uitnodigen’. Dat 
citaat uit Matteüs 22, hierboven, is de slotconclusie van de gelijkenis van 
‘het koninklijke bruiloftsmaal’. Velen zijn daarvoor uitgenodigd, maar 
wanneer het de tijd is, komen ze met verontschuldigingen, en verschij-
nen ze niet. De koning zegt dan tot zijn dienaren:

De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden (de ‘geroepenen’) wa-
ren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de wegen en 
nodig (‘roep’) allen, die u aantreft tot de bruiloft. (Mat 22:8,9)

Ook van hen blijkt iemand het toch niet waard te zijn. En de conclusie is 
dan: “velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” (vs. 14).

Feitelijk vinden we hier echter niet het werkwoord kaleō, maar een bij-
voeglijk naamwoord klètos, en daarmee ligt de nadruk hier niet op de 
actie van het uitnodigen, maar op de status van de geroepenen. Zij wa-
ren niet zomaar mensen, zij waren ‘genodigden’, wat hun een aparte 
status verleende.

een Bijbels antwoord op uw vraag

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling
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Wie door Christus is geroepen, moet dat zien als een voorrecht. Paulus 
noemt zich soms een ‘geroepen apostel’: hij is geen zelfbenoemde pre-
diker maar door Jezus persoonlijk in die functie aangesteld. En zijn aan-
duiding van de gemeenteleden in Korinte als ‘geroepenen’ (1 Korintiërs 
1:2) beschrijft ook hen als een bijzonder bevoorrechte groep.

Dan dat woord ‘uitverkiezen’ (Grieks: ek-legomai). De basisbetekenis van 
het werkwoord is gewoon: kiezen uit een aantal mogelijkheden. In Lucas 
14 kiezen de ‘genodigden’ voor zichzelf de beste plaatsen uit. In Lucas 10 
heeft Maria, in tegenstelling tot haar zuster Martha, voor zichzelf ‘het 
goede deel uitgekozen’ (vs. 42). En wanneer de elf overgebleven aposte-
len een vervanger zoeken voor Judas, maken ze eerst een selectie van 
wie daarvoor in aanmerking komen, en vragen dan God om diegene aan 
te wijzen die Hij daarvan kiest (Handelingen 1:24); dat is dan Mattias, en 
die wordt daarmee ‘gekozen’ verklaard (vs. 26). Dat laatste gaat dus al-
weer in de richting van een goddelijke aanstelling.

Toch geeft zo’n aanstelling op zichzelf nog geen garantie voor behoude-
nis. Ook Judas zelf was aanvankelijk zo gekozen, maar ging toch verlo-
ren: “Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een duivel; Hij 
bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot” (Joh 6:70,71). Maar ook 
hier wordt het bijvoeglijk naamwoord eklektos (uitverkoren) de aandui-
ding van een bevoorrechte groep, namelijk de gelovigen die de roeping 
hebben ontvangen en daar (in tegenstelling tot die bruiloftsgasten) ook 
gehoor aan hebben gegeven. Bij Petrus (1 Petrus 2:4,6) is het eerst de 
aanduiding van Christus zelf, en vervolgens van de zijnen (vs. 9).

En zo vinden we het woord meestal ook gebruikt in de evangeliën. Na-
tuurlijk hebben zij ook dan nog geen garantie van behoudenis. Zij moe-
ten de rest van hun leven ’getrouw’ (pistos) blijven (Openbaring 2:10) en 
niet afdwalen of ten val komen. Maar wanneer ze volharden tot het ein-
de, worden ze in Openbaring tenslotte aangeduid als:

1. geroepen (= genodigd)

2. uitgekozen (= aangesteld) en (3) gelovig (= pistos: zij die ‘getrouw’ 
zijn gebleven).

? 

! 

een Bijbels antwoord op uw vraag

Rudolf Rijkeboer
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Overdenking 
Een gekruisigede Christus 

Gekruisigd worden betekende een langzame, pijnlijke dood. 
De evangelieschrijvers weiden echter niet uit over Jezus’ foltering. 
Ze tekenen die op als een feit, een noodzakelijke fase in Gods plan, een 
stap naar de opstanding en de heerlijkheid die zouden volgen. De apostelen 
weiden in hun prediking evenmin uit over de details van de kruisiging. Als we 
in het boek Handelingen lezen, zien we dat ze sober de feiten vermelden. Zij 
zijn getuigen, niet zozeer van zijn dood, maar van zijn opstanding. En die 
vormt de basis van hun boodschap.

Het is inderdaad een vreemde godsdienst waarvan de Leider een wrede 
kruisdood onderging. Hoe kunnen we dit begrijpen? Laten we eens in Lucas 
23 kijken naar de reactie van enkele getuigen van de kruisiging.

De oversten, de leiders van de Joden, die de hand hadden in zijn dood, hoon-
den hem en bespotten Hem: “Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu zichzelf 
redden, indien Hij de Christus van God is, de uitverkorene!” (vs. 35). De Ro-
meinse soldaten bespotten Hem ook: “Indien U de Koning van de Joden bent, 
red dan Uzelf!” (vs. 37). En één van de misdadigers, die met Hem gekruisigd 
werden, zei: “Bent U niet de Christus? Red Uzelf en ons!” (vs. 39).

Deze drie groepen zeiden alle hetzelfde. Ze wisten dat Jezus beweerde de 
Messias te zijn, de Koning van de Joden, de Zoon van God. Indien dat waar 
was, zou Hij zichzelf hebben kunnen redden van zo’n wrede dood. Zij geloof-
den uiteraard niet dat Hij dat was. Zij beschouwden Hem als een ellendige, 
misleide mislukkeling; als iemand wiens leven waardeloos was. Nu konden ze 
Hem bespotten en zijn beweringen weghonen.

Misschien waren sommige oversten wel bezorgd geweest of de beweringen 
van Jezus misschien toch waar waren, en Hij inderdaad door God was gezon-
den. Maar nu Hij was gekruisigd, leek alles opgelost, want God zou niet toela-
ten dat Zijn Zoon zou sterven. Dus waren ze bijzonder blij toen Hij uit de weg 
was geruimd. Hij zou geen bedreiging meer voor hen zijn, en dus konden zij 
op de oude voet doorgaan. Geen van hen begreep uiteraard het plan en het 
doel van God. Jezus paste niet in hun begrip van hoe de Messias zou zijn, 

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling 
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want hun begrip kwam niet overeen met Gods openbaring. Zij hadden hier-
voor geen excuus, want zij kenden Gods Woord, dat hierover spreekt. Zij ver-
vulden hun eigen geschriften, die zeiden: “Hij was veracht en van mensen 
verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor 
wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht”. 
Zij daagden Hem minachtend uit van het kruis af te komen, wetend dat Hij 
hulpeloos was. Hoe eenvoudig had Jezus op hun bespotting kunnen reage-
ren; iets te zeggen dat hen zou beschamen. Maar Hij zei niets. Hoe gemakke-
lijk had Jezus de macht, die Hem ter beschikking was gesteld, kunnen gebrui-
ken om van het kruis af te komen. Het was een verzoeking die keer op keer 
op Hem afkwam: “Indien U Gods Zoon bent, werp Uzelf dan vanhier naar be-
neden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven 
aangaande u om u te behoeden” (Luc 4:9,10); “En Petrus nam Hem terzijde 
en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Heer, dat zal U 
geenszins overkomen!” (Mat 16:22); “Vader, indien U wilt, neem deze beker 
van mij weg; maar niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” (Luc 22:42). Maar 
nu het zover was gekomen, was het voor Jezus onmogelijk van het kruis af te 
komen. Als Hij dat deed, zou Hij de Messias niet zijn. Hij bleef gehoorzaam 
aan de wil van zijn Vader, en deed niets. Zelfs in zulke extreme omstandighe-
den, liet Hij het aan God over. Hoe vaak falen we door hetzelfde te doen?!

Dan waren er de gewone mensen. Zij stonden erbij en keken ernaar. Nadat 
Jezus dood was, keerden ze verdrietig naar huis terug. Zij waren niet zo snel 
met hun veroordeling van Jezus. Ze wisten van zijn beweringen, en hadden 
de wonderlijke dingen die Hij deed gezien. Ze wisten dat er iets bijzonders 
was aan deze Man. Maar hoe paste dit bij de manier waarop Hij aan zijn einde 
kwam? Hetzelfde was het geval met de discipelen. Ze zochten naar de bete-
kenis van dit alles. Maar die kwam pas later, toen zij de opgestane Heer za-
gen, en Hij hun alles uitlegde. Voor de rest van het volk, kwam die met Pink-
steren, toen op één dag 3000 van hen tot geloof kwamen.

Ook was er de hoofdman. Hij dacht duidelijk meer na dan de mannen voor 
wie hij verantwoordelijk was. Waarschijnlijk was hij onbekend met de Joodse 
geschriften, maar misschien hoorde hij iets van de wonderlijke dingen die 
Jezus had gedaan. Hij erkende dat Jezus een goed man was. “Inderdaad, de-
ze mens was rechtvaardig!” In Matteüs en Marcus, drukt hij het wat sterker 
uit: “Waarlijk, dit was een Zoon van God”.

Ten slotte was er de tweede misdadiger, die met Jezus werd gekruisigd. Zijn 
begrip van de situatie is werkelijk opvallend. Hij berispt de andere misdadiger 
over zijn gebrek aan eerbied voor God. Hij geeft toe dat hij zelf verdient te 
sterven voor zijn zonden, maar – net als de hoofdman – erkent hij dat Jezus 

David Dunstan
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niets verkeerds heeft gedaan. Maar het meest opvallende is, dat hij echt ge-
looft dat Jezus de Messias is, de Koning van de Joden. En in dat geloof komt 
hij tot zijn logische conclusie. Hij kijkt over de situatie heen, en ziet de opge-
stane Jezus in diens koninkrijk: “Jezus, gedenk mij, wanneer u in uw konink-
rijk komt”. Op dat moment lijkt de man de enige op aarde te zijn, die gelooft 
dat Jezus inderdaad zijn koninkrijk zal erven, en terugkomen als Koning. Dit 
betekent ook dat hij zeker gelooft dat Jezus uit de dood zal opstaan. En zijn 
verzoek aan Jezus houdt in, dat hij denkt dat hij zelf ook uit de dood zal kun-
nen opstaan, als Jezus dat wil. De discipelen waren toen echter nog blind 
voor deze waarheden. Toen Jezus hen vertelde over zijn dood en opstanding, 
begrepen ze niet wat Hij bedoelde. Pas nadat Hij was opgestaan en hen alles 
had uitgelegd, geloofden ze. “O onverstandigen en tragen van hart, dat u 
niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!” zei Hij toen tot hen. 
Maar deze misdadiger is de enige die nu begrijpt, vóór Jezus’ opstanding. In 
feite was het na de opstanding voor hem te laat, want toen was hij al dood.

Hoe kwam deze man aan zo’n begrip van Gods doel? Was hij eerder een disci-
pel van Jezus? Matteüs en Marcus noemen hem een rover, maar dit is mislei-
dend. Barabbas wordt ook zo genoemd, maar hij was in feite een vrijheids-
strijder, leider van een verzetsbeweging tegen de Romeinen. Misschien was 
deze man van dezelfde beweging, die zeloten werd genoemd. Waarschijnlijk 
waren velen van hen Jezus gevolgd, en waren zij het die Jezus koning wilden 
maken na de spijziging van de 5000: “Daar Jezus merkte, dat zij zouden ko-
men en Hem met geweld meevoeren om Hem koning te maken, trok Hij zich 
weer terug in het gebergte, geheel alleen” (Joh 6:15). Maar toen Jezus vertel-
de over het ware brood uit de hemel “… keerden vele van zijn discipelen terug 
en gingen niet langer met Hem mee” (Joh 6:66). Misschien was deze man één 
van hen. Maar nu besefte hij dat dit niet de tijd was om met geweld verande-
ring te brengen in het lot van Israël. Dat zou de Messias doen. Maar eerst was 
er een andere vijand om te overwinnen: de zonde en de dood.

Jezus verhoorde de geloofsbelijdenis van de man en zijn verzoek om barm-
hartigheid, in een vers dat voor sommigen moeilijkheden oplevert (vers 43). 
In het Grieks staan geen leestekens, en de komma kan hier evengoed na het 
woord ‘heden’ staan als ervoor. En de inhoud van Jezus’ woorden vereist dat 
die erna staat. Want we weten waar Jezus na die dag was: niet in het paradijs, 
maar in het graf: “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van 
het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart van de aarde zijn, 
drie dagen en drie nachten” (Mat 12:40). Maar Jezus zei tot de man: 
“Voorwaar, Ik zeg u vandaag, u zult met Mij in het paradijs zijn”.

Overdenking 
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Het woord ‘paradijs’ komt drie keer voor in het Nieuwe Testament. Wat bete-
kent het? Hier in Lucas 23 heeft het zeker iets te maken met het koninkrijk 
van Jezus, want de man vroeg: “Gedenk mijn, wanneer U in uw koninkrijk 
komt”; en Jezus antwoordde: “U zult met Mij in het paradijs zijn”. Paulus ver-
telt in 2 Korintiërs 12:2 dat iemand “weggevoerd werd tot in de derde he-
mel”, en in een gezicht werd “weggevoerd naar het paradijs” (vs. 4). Zag hij in 
dat gezicht iets van de heerlijkheid van het koninkrijk? (vergelijk Openbaring 
4:1). En in Openbaring 2:7 zegt Jezus: “Wie overwint, hem zal Ik geven te eten 
van de levensboom, die in het paradijs van God is”. Nogmaals een beeld van 
het koninkrijk van God en het eeuwige leven. Er is hier een verwijzing naar de 
hof van Eden. Het woord ‘paradijs’ betekent eigenlijk ‘hof’, en wordt in de 
Griekse vertaling van Genesis 2 gebruikt voor de hof van Eden. Dit betekent 
dat het paradijs niet ergens boven ons is, maar hier op aarde. Het verwijst 
naar een tijd wanneer de aarde hersteld zal worden in de heerlijkheid van de 
Schepping.

Zo hebben we, aan de hand van de reacties van de verschillende mensen, iets 
gezien van de gekruisigde Christus. Zoals Paulus zegt: “Wij prediken een ge-
kruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaas-
heid” (1 Kor 1:23). De Joden zochten een Messias die hen zou redden van de 
Romeinen, niet die hen van de zonde zou redden. Ze konden een gekruisigde 
Messias niet begrijpen, want hun wet zei: “Vervloekt is een ieder, die aan het 
hout hangt” (Gal 3:13). De heidenen zochten krachtige helden en geen zwak-
kelingen. Dus was een gekruisigde Christus een aanstoot voor Joden en een 
dwaasheid voor heidenen, “maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als 
Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God” (1 Kor 1:24). De 
kracht van God, omdat Hij de overwinning op de zonde en de dood betekent. 
En die overwinning is de wijsheid van God, in de vervulling van Zijn reddings-
plan voor de mens. Zoals God Paulus openbaarde: “De kracht openbaart zich 
eerst volledig in zwakheid”. Daarom zei hij: “Hij is gekruisigd uit zwakheid, 
maar Hij leeft uit de kracht van God” (2 Kor 12:9, 13:4).

Misschien moet u, als u echt een navolger van Christus wilt zijn, dingen erva-
ren die Hij ervoer, zoals minachting en hoon. Net als Jezus bent u onderwor-
pen aan de gevolgen van menselijke zwakte. Maar zoals Jezus kunt u over-
winnaar zijn; niet door uw eigen kracht, maar door de kracht van God. Paulus 
zegt: “Heel graag zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht 
van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, 
smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen omwille van Christus, 
want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Kor 12:9-10). 

Een gekruisigde Christus
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wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

Schep mij een rein hart, o God

David had zwaar gezondigd. De man die God Zelf had gekozen om koning van 
Israёl te zijn, was schuldig aan overspel met Bathseba (aangeduid in de aanhef 
van de psalm) en ook aan de moord op haar man Uria. In 2 Samuёl 11:27 lezen 
we: “wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de HEERE”.

Volgens de Wet van Mozes had hij moeten sterven – voor moord en overspel 
waren er geen offers die vergiffenis bewerkten. God had David op z’n minst van 
de troon van Israёl kunnen zetten, als blijk van Zijn ongenoegen. Maar ook dat 
deed God niet. Wél zond Hij de profeet Nathan om David te bestraffen – door 
een gelijkenis te vertellen over een rijke man die, hoewel hij zelf veel schapen 
had, het ooilam van een arme man nam om daarvan een maaltijd te bereiden 
voor een reiziger (2 Samuёl 12). De toorn van David ontbrandde tegen de rijke 
man, maar Nathan zei tot David: “U bent die man!” (12:7). David kon de beschul-
diging niet ontkennen: “Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen 
de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook uw zonde weggeno-
men; u zult niet sterven” (12:13). Menselijk gezien had David tegen Bathseba en 
Uria gezondigd, maar hij zag zijn handelingen als zonden tegen God: “Tegen U, 
U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen” (vs. 6).

Het vermoeden is dat David, kort na deze gebeurtenissen, in diep berouw deze 
psalm heeft geschreven. Opvallend zijn de woorden die hij gebruikt om zijn mis-
daden te beschrijven: overtreding (opstand), ongerechtigheid (verkeerdheid; dat 
wat iemand bevlekt, vies maakt, een smet op iemand werpt, iemand onrein 
maakt), en zonde (het doel missen) – woorden die God Zelf gebruikte toen Hij op 
de berg in de Sinaї Mozes Zijn heilige Naam en karakter openbaarde: “HEERE, 
HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en 
trouw ... Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft ...” (Ex 34:6,7). In 
Psalm 51 horen we een weerklank van deze drie woorden, maar ook van drie ka-
raktereigenschappen van God waarop David nu een beroep doet: Gods genade, 
goedertierenheid en barmhartigheid (zie vers 3).

Psalm 51 is één van de zeven Boetepsalmen. In zijn neerslachtigheid voelt David 
zich onrein, alsof hij een melaatse is. Keer op keer smeekt hij om reiniging en 

Psalm 51 
begrijpend zingen
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

John Morris

vergiffenis: “Wees mij genadig, o God ... delg mijn overtredingen uit ... Was mij 
schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde ... Ontzondig mij 
met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw ... Ver-
berg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep 
mij een rein hart ... vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest ... Ver-
werp mij niet ... Red mij van bloedschulden” (vzn. 3-16).

Opmerkelijk is dat David dit gebed niet voor zichzelf heeft gehouden (wat u en ik 
waarschijnlijk hadden gedaan) maar ‘voor de koorleider’ heeft bestemd, als een 
psalm voor iedereen. David wil dat àllen zouden leren hoe erg in Gods ogen de 
zonde is; hoe machteloos de zondoffers onder de Wet zijn – “in brandoffers 
schept U geen behagen”; en hoe blij God is met een ander soort offerande: “een 
verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten” (vzn. 18,19).

Opmerkelijk ook is de manier waarop David deze ontroerende psalm afsluit. In 
de laatste twee verzen pleit David niet meer voor zichzelf maar voor Sion, Gods 
woning: “Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jeruza-
lem op” (vs. 20). Hoe past dit in de gedachtengang van David? Wat hebben de 
muren van Jeruzalem te maken met zijn misdaden? Davids zonde heeft gevol-
gen: de geruchten rond zijn handelingen hebben zeker veroorzaakt, dat zijn aan-
zien daalt – voor David zal het leven nooit meer hetzelfde zijn als daarvoor. Da-
vid heeft, in figuurlijke zin, een bres gemaakt in de muren van de heilige stad, en 
misschien is vers 20 dan een gebed dat de goede naam van de hoofdstad nu 
weer ‘geheeld’ mag worden.

En dat behaagt God: “Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in 
een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt ...” (vs. 21). Hier gaat het 
niet zozeer over offers onder de Wet, maar (zoals in vers 19 staat) over het aan-
gename offer van “een gebroken geest”. Misschien denkt Paulus aan deze ver-
zen wanneer hij spreekt van onze godsdienst als “een levend offer, heilig en voor 
God welbehaaglijk” (Rom 12:1).

Kreeg David de vergiffenis, de reiniging, die hij zocht? In Psalm 32 (die we de 
volgende keer zullen bekijken) geeft hij dankbaar het antwoord! “Welzalig is hij 
van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is”. Ook de zonden 
van u en mij kunnen worden bedekt wanneer wij, als David, oprecht berouw to-
nen over onze tekortkomingen en ons beroepen op Gods genade. En wij zijn 
meer bevoorrecht dan David, want intussen is de Verlosser gekomen, de Heer 
Jezus Christus: door in Hem te geloven en u te laten dopen op grond van uw per-
soonlijk geloof, verkrijgt u, door genade, vergeving van uw zonden en hoop op 
eeuwig leven. “Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, HEERE, wie zal staande 
blijven? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt” (Psalm 130:3,4).
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De draak 
en de

tien Rijken

Toen Nebukadnezar, koning van Babel, lag te peinzen over de toekomst van zijn 
koninkrijk, kreeg hij van God een droomgezicht dat een diepe indruk op hem 
maakte. In zijn beschrijving hiervan zei Daniël: “Er was een groot beeld! Dit 
beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond voor u, en de 
aanblik ervan was schrikwekkend” (Dan 2:31).

Afgezien van de schrikwekkende aanblik 
van de verschillende glanzende metalen 
delen van de reus, werd het droomgezicht 
nog indrukwekkender door wat met het 
beeld gebeurde. De koning zag ook een 
berg, waarvan zich als vanzelf een steen 
losmaakte, die in de richting van het beeld 
rolde. De steen trof het beeld aan de voe-
ten, waardoor dat in stukken viel; de brok-
stukken werden verder verbrijzeld tot 
stofdeeltjes. Daarna kwam er een gewel-
dige windvlaag die de restanten wegvaag-
de als kaf op de dorsvloer. Zo verdween 
het reusachtige beeld volledig van het to-
neel. De steen nam echter in omvang toe, 
totdat hij zo groot was als de aarde.

Met deze openbaring, gegeven in de tijd toen het kleine Godsrijk in Israël ten 
einde kwam met de wegvoering van het volk naar Babel, maakte God de opmars 
van vier wereldrijken bekend, en tegelijkertijd het verdwijnen van alle menselijke 
Rijken, om plaats te maken voor zijn eeuwig Rijk op aarde.

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling  

1. De droomprofetie in Daniël 2
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Het beeld bestond uit vijf delen. Het vierde hiervan, benen van ijzer, voorzag de 
komst van het machtige Romeinse Rijk. In het vijfde en laatste deel, de voeten 
met de tenen, was het ijzer met leem (klei) vermengd. Daniël zette zijn verkla-
ring van de droom voort met de woorden: “En dat u de voeten en de tenen ge-
zien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een 
verdeeld koninkrijk wezen zal; wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan 
zich hebben, juist zoals u gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de 
tenen van de voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk 
hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met 
kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermen-
gen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet 
vermengt met leem” (Dan 2:41-43).

Het feit dat de deeltjes in het leem van ijzer zijn, maakt het zeer waarschijnlijk 
dat hiermee bedoeld wordt dat er losse delen van het vorige, Romeinse, Rijk in 
zitten, want anders hadden we een andere substantie verwacht, hout of steen 
bijvoorbeeld. Dit laatste rijk is van geheel andere aard dan de vorige vanwege de 
innerlijke verdeeldheid die wordt aangegeven met de twee bestanddelen: “ijzer 
gemengd met kleiachtig leem”. Opvallend is ook dat juist de voeten, die het 
enorme beeld moeten dragen, zo zwak zijn.

Wat betekent dit leem? Het antwoord ligt voor de hand als we onze aandacht 
richten op de toestand in de wereld na de val van het Romeinse Rijk. Er is veel 
geschreven over de innerlijke verzwakking van het Rijk, maar de voornaamste 
oorzaak van zijn ineenstorting lag in het binnenvallen van volkeren zonder effec-
tieve weerstand van de bevolking, eerst Germaanse horden en Hunnen uit het 
noorden en noordoosten, en later van Mohammedanen en Turken uit het oos-
ten. Tussen de derde en de zesde eeuw na Chr. hebben zich overal in Europa 
‘barbaarse’ volken gevestigd. Leem, als onsamenhangende stof, is een zeer ge-
schikt symbool voor deze wilde benden, die erop uit waren te plunderen en te 
vernielen en zich gescheiden hielden van de oorspronkelijke bewoners van het 
Rijk. In zijn Geschiedenis van de Middeleeuwen schrijft Dr. H. P. H. Jansen: 
“Visigoten, Bourgondiërs, Vandalen en de overige stammen die een eigen heer-
schappij vestigden en daarmee hun individualiteit handhaafden, konden dit al-
leen maar doen door een zeker isolement te handhaven. Zij waren veroveraars, 
zij verkregen dat soms een derde of soms wel tweederde van de domeinen, de 
villae, van de Romeinse aristocratie aan hen werden afgestaan. Als teken van 
hun isolement hadden zij bewust voor de ariaanse richting van het christendom 
gekozen; alleen zo kon de kerkelijke hiërarchie door stamgenoten worden ge-
vormd. Sommige koningen hebben gepoogd de kloof tussen de Germaanse 
overheersers en de massa van de Romeinse bevolking te dichten, maar tever-

Arthur Hale
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geefs; het verschil in godsdienst was het fundamentele bezwaar, niet een of an-
der rassenvooroordeel”.

In tegenstelling tot de Perzische, Griekse en Romeinse soldaten waren deze in-
vallers er niet op uit een einde te maken aan het Rijk dat zij overvielen, of het 
over te nemen. Daarvoor was het Rijk veel te groot, en ook hadden ze er te veel 
eerbied voor. De eerbied die de Germaanse stammen voelden voor het Romein-
se Rijk, dat al bestond zo lang men zich kon herinneren, werd nog vergroot door 
het feit van hun bekering tot het christelijke geloof. “Als Rome, het hoofd van de 
wereld, zal zijn gevallen”, schreef Lactantius in de derde eeuw, “wie zal er dan 
nog aan twijfelen dat het einde van de menselijke beschaving is gekomen, ja, 
het einde van de aarde? Rome en alleen Rome is de staat die gezorgd heeft dat 
alles nu nog bestaat”. Waarop de historicus, Prof. W. G. de Burgh schrijft: “Zo 
groeide in de geesten van de pas bekeerde kolonisten de idee van het keizerrijk 
als de door God gewilde orde, waaraan alle volkeren en alle regeringen op aarde 
rechtens gehoorzaamheid verplicht waren. Men ging het Romeinse Rijk be-
schouwen, niet alleen als heilig, maar ook als eeuwig en universeel. Het was 
geenszins aangetast in zijn wezen door het feit dat Odoacer de keizer van Ra-
venna had afgezet. De Augustus die in het westen heerste was gevallen, maar 
het rijk bleef”.

Athaulf, de zwager en opvolger van de beroemde Visigoot Alarik, die Rome bin-
nenviel, bevestigt dit. “Aanvankelijk was het mijn wens, de naam van Rome te 
vernietigen en in Romes plaats een Gotisch rijk te stichten, en mijzelf de positie 
en de macht van Caesar Augustus te geven. Maar toen de ervaring mij had ge-
leerd dat de ontembare barbaarsheid van de Goten hen niet zou toestaan zich in 
gehoorzaamheid aan de wetten te onderwerpen, en dat de afschaffing van de 
instellingen waarop de staat berustte de ondergang van de staat zelf zou veroor-
zaken, heb ik de glorie verkozen, door Gotische kracht de roem van Rome te 
hernieuwen en te handhaven, in de hoop dat het nageslacht mij zou eren als de 
vernieuwer van de Romeinse macht”. Lange tijd leefden deze vreemde stam-
men binnen ‘de beschaafde wereld’ van het Romeinse Rijk als aparte volken, 
voordat ze hun identiteit geleidelijk verloren. In een poging de kloof te overbrug-
gen, werden er – zoals Daniël aangaf – politieke huwelijken gesloten: “zij zullen 
zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhan-
gend geheel vormen” (Dan 2:43). Het huwelijk van Athaulf met Galla Placidia, de 
dochter van keizer Theodosius en zuster van Keizer Honorius, is er een treffend 
voorbeeld van. Maar ondanks zulke pogingen de Germaanse volken met de oor-
spronkelijke bewoners van het Rijk te verenigen, bleef het leem apart van de 
stukken ijzer die na de val van Rome waren overgebleven. Uit die toestand zijn 
de verschillende rijken van het hedendaagse Europa (en mogelijk de Rijken die 

Afbeelding pag 10: thelampstand.com.au
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daar weer uit zijn ontstaan, want ‘Europa’ wilde de gehele wereld beheersen en 
heeft de wereld gekoloniseerd – J.K.D.) afkomstig.

In het boek Openbaring vernemen we dat deze toestand van verdeeldheid na de 
val van het Romeinse Rijk, in de eindtijd veranderen zal tot eensgezindheid on-
der die rijken: “Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het 
beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen over-
winnen” (Op 17:13,14).

Een gezicht dat Daniël zelf later zag, heeft hetzelfde thema als deze droompro-
fetie. In plaats van glanzende metalen werden de vier wereldrijken afgebeeld als 
wilde dieren. Bijzondere aandacht ging uit naar het vierde Rijk, dat van Rome. 
Op zijn hoofd waren tien horens, waarmee de verdeling van het Rijk werd aan-
gegeven. Deze tien rijken komen in drie profetieën in het boek Openbaring voor. 
De laatste hiervan werpt licht op de toestand in de wereld bij de wederkomst 
van Christus.

We zullen in het volgende artikel het gezicht in Daniël 7 onderzoeken en vervol-
gens in de daaropvolgende artikelen de profetieën in Openbaring 12, 13 en 17.

Bron: Wikipedia
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dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

de Jordaan

De Jordaan is in vele opzichten een opvallende rivier. Ondanks de grote 
hoeveelheden water, die overvloedig toevloeien uit drie bronnen, gelegen 
op de zuidflank van het met sneeuw bedekte Hermon gebergte (waarvan 
de hoogste top 2814 m meet), en vooral in de regenperiode uit een aantal 
zijrivieren zoals de Jarmoek, is hij over de 
volle lengte van ongeveer 260 kilometer on-
bruikbaar voor scheepvaart. De mooiste en 
meest bekende bron is de Nahr Banijas bron, 
329 meter boven zeeniveau, in de streek van 
Caesarea Philippi. Die plaats is bekend door 
de belijdenis van Petrus: U bent de Christus, 
de Zoon van de levende God! (Mat 16:13-16)

Nog opvallender is de grote, langgerekte, diepe inzakking van de aard-
korst van noord naar zuid, waarin de Jordaan zich een bed-
ding in de mergellaag heeft uitgeschuurd: de diepste depres-
sie op de gehele aarde. De Arabieren noemen deze rivier “El 
Chor” dat is ‘de spleet’.

Na het Hoeledal stort de Jordaan, versperd door basaltrotsen, 
zich over een afstand van 16 km maar liefs 206 m naar bene-
den, en mondt dan bij Bethsaida Julias in het meer van Gen-
nesareth. Na de uitmonding meandert de Jordaan verder tot 
aan de Dode Zee (met minus 392 m het diepste punt op aar-
de). Tegenwoordig is de Jordaan van groot belang voor de 

land- en tuinbouw. Al dit onttrekken van water voor irrigatie, zorgt er wel 
voor dat er nauwelijks meer water de Dode Zee bereikt.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament neemt de Jordaan een 
belangrijke plaats in, in de geschiedenis van Israël. Hun doortocht vanuit 
de woestijn naar het Beloofde land kan, evenals die door de Schelfzee, 
beschouwd worden als een doop (zie 1 Korintiërs 10:1,2). De Jordaan is als 
het ware de grens van het oude naar het nieuwe. In dat licht kan ook het 
werk van Johannes de Doper, die op zijn oevers predikte en doopte, ge-
zien worden. Ook Jezus liet zich daar door hem dopen. Beiden verkondig-
den het nieuwe: het nieuwe leven in het Koninkrijk van God.

Hans den Boer - Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling



Zelf studeren
met Open Bijbel

Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden

1. Het getuigenis van de vier evangeliën

Beloften in het Oude Testament
Christus is het onderwerp van vele beloften in het Oude Testament. Bij zijn 
komst zou Hij de Profeet als Mozes zijn, de lijdende Knecht van de HERE, de 
Zoon van God aan wie alle heerschappij op aarde geschonken zal worden, en 
nog veel meer. Vandaar dat een van zijn titels in het Nieuwe Testament ‘de Ko-
mende’ luidt, zoals in de vraag van Johannes de Doper: “Bent U de Komende?”

Vraag 1: Wanneer u nu de vraag wordt gesteld: ‘op welke wijze zou Christus vol-
gens het Oude Testament komen?’, wat zou u dan daarop antwoorden?

In de belofte van de Profeet als Mozes wordt gezegd: “Een profeet uit uw mid-
den, uit uw broeders, zoals ik ben, zal de HERE, uw God u verwekken” (Deut 
18:18). God zegt over de Zoon die uit de lijn van David geboren zal worden: “Ik 
zal Hem tot Vader zijn en Hij zal Mij tot Zoon zijn” (2 Sam 7:14). Maar hoe kan 
Christus zowel de Zoon van David zijn als de Zoon van God?

Lees nu eerst Jesaja hoofdstuk 7 vanaf vers 3, want het antwoord is te vinden in 
de belofte die God daar geeft aan koning Achaz van Juda.

De achtergrond van deze belofte is een poging het koningshuis van David ten val 
te brengen (vzn 1,2). God verzekert echter dat dit koningschap tot in eeuwigheid 
zal duren, met een belofte van de komst van de Messias: “Daarom zal de HERE

zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon ba-
ren”. Er is hier geen vermelding van een vader, alleen van de moeder. Zij wordt 
een ‘maagd’ genoemd, en het is juist het wonder van deze maagdelijke geboorte 
dat het teken zal zijn. Hier wordt gesproken van zwangerschap, en in hoofdstuk 
9 van geboorte: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven”. Ook 
naar aanleiding van die belofte de aan David gegeven belofte, spreekt God in 
Psalm 2 Zijn Zoon aan, zeggende: “Mijn Zoon bent U, Ik heb u heden verwekt”. 
Er zal dus op een bepaald tijdstip, aangeduid als ‘heden’, een wonderbaarlijke 
verwekking plaatsvinden, gevolgd door zwangerschap en geboorte.

15
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Vraag 2: Welk moment wordt volgens u bedoeld met ‘heden’?

De geboorteverhalen
Al deze passages worden in het Nieuwe Testament toegepast op Christus, en 
hun vervulling is te zien in wat de evangeliën over Jezus’ komst in de wereld ver-
tellen. Hiervan zijn twee verslagen: het een van Matteüs en het ander van Lucas.

Lees nu eerst Matteüs 1:18-25 en vervolgens Lucas 1:26-38.

Matteüs richt de aandacht op Jozef, die met Maria is ondertrouwd. Gemeen-
schap van man en vrouw mag alleen plaatsvinden na het huwelijk, en daarom is 
het ongetwijfeld een grote schok en een zeer bittere teleurstelling wanneer Jo-
zef merkt dat Maria zwanger is. Voor hem kan er uiteraard maar één verklaring 
zijn, en het is mogelijk dat Maria geen poging doet hem te vertellen wat er ge-
beurd is. Als zij dat wel gedaan heeft, zou het dan verwonderlijk zijn als hij haar 
niet kan geloven? Om haar zoveel mogelijk te sparen wil hij stilletjes van haar 
scheiden. Dan grijpt God in deze moeilijke, vernederende situatie in: “Toen die 
overweging bij hem opkwam, zie, een engel van de Here verscheen hem in de 
droom en zei: Jozef, zoon van David [deze aanspreekvorm is opvallend], 
schroom niet Maria, uw vrouw [zo kon een uitgehuwelijkte/ondertrouwde be-
schouwd worden], tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige 
Geest. Zij zal een zoon baren en u zult Hem de naam Jezus [Redder] geven. 
Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden”. Hierop volgt de opmer-
king van de evangelist Matteüs: “Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden 
wat de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zei: Zie, de maagd zal 
zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, 
wat betekent: God met ons” (Mat 1:20-23). U ziet dat er in dit verslag drie woor-
den voorkomen die ook in het Oude Testament gebruikt zijn met betrekking tot 
de komst van Christus: verwekking, zwangerschap en geboorte.

Vraag 3: Matteüs vestigt de aandacht dus op Jozef. Op wie richt Lucas  n zijn 
evangelie de aandacht?

Lucas verhaalt dat de engel Gabriël Maria een bezoek brengt, en haar vertelt dat 
zij binnenkort de moeder van de Messias zal zijn:

… u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een 
zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon 
van de Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van 
zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen, 
tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. (Luc 1:30-33)

Op de vraag van Maria: “Hoe zal dat gebeuren, omdat ik geen omgang met een 
man heb?”, geeft Gabriël de volgende verklaring:

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling, tenzij anders vermeld
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De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u over-
schaduwen … (vs. 34)

Vraag 4: In deze woorden vinden we een parallellisme. Wat is in deze stijlvorm 
de heilige Geest?

Uit deze woorden blijkt op welke wijze de komst van Christus zal plaatsvinden. 
De heilige Geest zal een maagd in Israël ‘overschaduwen’, een woord dat in het 
Oude Testament wordt gebruikt voor het neerdalen van de heerlijkheid van de 
HERE op de tabernakel.

Vraag 5: Weet u waar dit beeld van ‘overschaduwen’ van de Geest in het boek 
Genesis wordt gebruikt?

Vraag 6: De uiterst belangrijke vraag, die u zich zou kunnen stellen: ‘Waarom 
zou ik geloven dat Jezus de Zoon van God is?’. Wat zou dan uw antwoord zijn?

De vraag van Maria wordt beantwoord met Gods verklarende woord ‘daarom’. 
Niet als een moeder die van het gevraag van haar kind af wil zijn, maar om te 
verklaren wat het gevolg zal zijn van wat Gabriël daarvoor (vers 34) heeft ge-
zegd: “daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Gods Zoon genoemd wor-
den” (vs. 35). Jezus zal dus Gods Zoon zijn omdat God Hem door zijn heilige 
kracht zal verwekken.

Een dubbele erfenis
We staan hier voor een wonder boven alle wonderen. Wanneer u over dit grote 
en heilige gebeuren nadenkt, kunt u niet anders dan met David stamelen: “Het 
begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij” (Ps 139:6). Wij 
hebben eenvoudig de nodige kennis en het begrip niet om dit wonder te peilen. 
Maar wat u wel kunt nagaan, zijn de resultaten hiervan in de Persoon van Jezus, 
die de vier evangeliën tonen. Hierin wordt verteld dat Jezus Christus een hemel-
se Vader heeft en een maagd in Israël als moeder. Als gevolg hiervan mogen wij 
verwachten dat Hij, evenals alle andere kinderen, een dubbele erfenis heeft, wat 
Hij aan de ene kant is vanwege zijn Vader en aan de andere kant vanwege zijn 
moeder. Deels menselijk en deels goddelijk dus, verenigd in één persoonlijkheid.

Vraag 7: Als de schrijvers van het Nieuwe Testament Jezus moeten karakterise-
ren, hoe doen zij dat dan? Is Hij voor hen God of Mens?

De verwachting van Israël wordt in de evangeliën keer op keer bevestigd. Ze to-
nen Hem als Mens onder andere mensen. In de eerste plaats als een Kind dat op-
groeit en zich ontwikkelt tot volledige volwassenheid: “Het Kind groeide op en 
werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade van God was op 
Hem”; “en Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen” 
Luc 2:40,52).

Arthur Hale - Bewerking Jan Koert Davids



18

En in de tweede plaats – op één grote uitzondering na – in alle opzichten als een 
mens, evenals de mensen die Hem kenden Hem als een mens beschouwden. 
Voor zijn volgelingen was Hij een zeer bijzonder Mens, de beloofde Messias van 
Israël, maar toch Mens. Dit is vooral te zien in het feit dat Hij, evenals wij, zijn 
menselijke verlangens moest verloochenen en overwinnen om te voorkomen 
dat Hij tegen de wil van zijn Vader in zou gaan en dus zondigen.

Er zijn inderdaad christenen die niet kunnen geloven dat Jezus door zijn beproe-
ving werkelijk in verzoeking kwam.

Vraag 8: Wat moet er namelijk mogelijk zijn wil verzoeking echte verzoeking 
zijn?

De evangeliën laten zien dat Jezus’ arbeid onder zijn volksgenoten voorafging 
door verschillende verzoekingen in de woestijn en eindigde met een intense 
worsteling in de hof van Gethsémane. In die worsteling vroeg Hij zijn Vader of de 
lijdensbeker van de kruisiging weggenomen kon worden, daaraan toevoegende: 
“maar niet mijn wil, maar de uwe geschiede”. De schrijver van de brief aan de 
Hebreeën vat Jezus’ ervaring zo samen: “Want wij hebben geen hogepriester, 
die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op de-
zelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder te zondigen” (Heb 4:15). De 
woorden “in alle dingen” geven het brede scala van menselijke verzoekingen 
aan, en “op gelijke wijze” zegt dat die, evenals bij ons het geval is, uit zijn eigen 
natuur, zijn gevoelens, verlangens en wensen voortkwamen.

In dit alles zijn de gevolgen merkbaar van Jezus’ wording als de Zoon van de 
mens Maria. Niet minder zichtbaar zijn de gevolgen van zijn ontstaan als de 
Zoon van God. Het feit zelf wordt bij verschillende gelegenheden duidelijk. Bij 
zijn doop in de Jordaan kwam er een stem uit de hemel, zeggende: “Deze is mijn 
Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb” (Mat 3:17). Op de berg van de 
verheerlijking, met de verschijning van Mozes als vertegenwoordiger van de Wet 
en Elia van de profeten, verwees opnieuw een hemelse stem naar Gods hoogste 
openbaring in de Zoon die Hij had verwekt: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in 
wie Ik mijn welbehagen heb; hoor naar Hem!” (Mat 17:5). Jezus zelf getuigt hier-
van in de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, waar de heer des huizes 
eerst zijn knechten zendt en tenslotte zijn eigen zoon. Alleen al dit feit verklaart 
waarom Jezus torenhoog staat boven alle andere dienaars van de HERE. Hij 
toont op velerlei wijze een unieke onderlinge verbondenheid met God, een be-
grip van Diens Woord en heilsplan dat in zijn gehele onderwijs merkbaar is, een 
zeer diepgaande gemeenschap met Hem, die leidde tot nachten doorgebracht 
in gebed. Bovendien: alleen al dit feit dat Hij de eniggeboren Zoon van God is, is 
voldoende om te verklaren dat God Hem alle hemelse kracht toevertrouwd 
heeft. Wie heeft vijfduizend, en daarna vierduizend mensen tegelijk met enkele 



broden en vissen kunnen verzadigen, een storm op het meer van Galilea met een 
woord kunnen stillen, de al vier dagen dood in het graf liggende Lazarus tot het 
leven terug kunnen brengen, zoveel wonderen van genezingen kunnen doen? 
Aan het eind van zijn arbeid onder zijn volk zei Jezus: “Indien Ik niet de werken 
onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde 
hebben” (Joh 15:24). Maar Hij schreef die wonderen nadrukkelijk aan de kracht 
van zijn Vader toe.

Lees in dit verband nu Johannes 5:19-40

De kern van de boodschap is hier: “Ik kan van Mijzelf niets doen” (vs. 30). Als Hij 
God in de hemel was, zou Hij doen wat Hij zich dáár had voorgenomen, en 
moest Hij van zichzelf wel iets kunnen doen. Wanneer de rijke jongeling die op 
Hem afstapt, Hem begroet met de woorden: “Goede Meester”, verwijt Hij hem 
direct: “Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan God alleen” (Mar 
10:18). God is volmaakte goedheid, Die vanzelfsprekend nooit iets anders dan 
goed is of doen kan. Zoals Jakobus schrijft: “God kan door het kwade niet ver-
zocht worden” (Jak 1:13). Maar tijdens zijn aardse leven komt Jezus wel in ver-
zoeking, en daarom wil Hij niet aangesproken worden als Goede Meester.

God uit alle eeuwigheid?
Dit alles is zeer wonderlijk en toch ook enigszins begrijpelijk. Zijn hemelse erfe-
nis als de Zoon van God is zoveel groter dan die van alle andere mensen, zijn 
roeping zoveel hoger en daarom ook zijn beproeving zoveel intenser. Zijn per-
soonlijkheid als Zoon des mensen en toch ook Zoon van God heeft voor een 
unieke persoonlijkheid gezorgd. Zeer wonderlijk en toch ook enigszins begrijpe-
lijk, ware het niet dat heel deze voorstelling lijnrecht staat tegenover de officiële 
leer van ‘de kerk’. Want die legt hun leden, als essentiële voorwaarde voor be-
houdenis, het geloof op dat Jezus – voordat Hij in Bethlehem geboren werd – uit 
alle eeuwigheid als God in de hemel heeft geleefd, en op eigen initiatief heeft 
besloten naar de aarde te komen om als mens te leven.

Vraag 9: Als dit zo is, welke conclusie moet dan onvermijdelijk worden getrok-
ken?

Gods beloften in het Oude Testament, evenals de verslagen van Matteüs en Lu-
cas, beschouwen Christus niet als iemand die al in de hemel leefde, maar als ie-
mand die in de toekomst zou ‘worden’. Er staat immers: “Ik zal Hem tot Vader 
zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn” (Heb 1:5), en niet: ‘Hij is dit nu al met Mij in de 
hemel en zal als mens naar de aarde komen’. Gods Woord schrijft de komst van 
Christus niet toe aan diens eigen initiatief, maar aan Gods daad van verwekking 
– en wel op een bepaald tijdstip: “Ik heb u heden verwekt” (Heb 5:5). Woorden 
die God, volgens de apostel Paulus , vervuld heeft door Jezus te doen ‘worden’.
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Vraag 10: Wat zijn in dit verband de kernwoorden in zowel het Oude Testament 
als Matteüs en Lucas?

Als Jezus God was in de hemel, Die ruim 2000 jaar geleden in ‘de kerstnacht’ in 
de gedaante van een mens naar de aarde is gekomen, is dit niet wat verstaan 
moet worden onder verwekking, zwangerschap en geboorte; want in wezen is 
het dan een gedaanteverwisseling. Tussen twee haakjes: wanneer heeft dat ver-
meende neerdalen als mens plaatsgevonden? Was het negen maanden voor de 
geboorte om, zoals een kerklied zegt, in de schoot van Maria te gaan wonen? En 
is de eeuwige en almachtige God in de hemel toen geworden tot een kwetsbaar 
menselijk embryo? Of, zoals een ander kerstlied zegt, is Christus op de kerst-
nacht uit de hemel neergedaald? Wat is dan in dat geval de betekenis van dat 
‘heilige’ dat God in de baarmoeder van Maria verwekt heeft, en hoe moeten we 
ons de vereniging met dit ‘heilige’, dat Maria heeft voortgebracht, voorstellen? 
Het is eigenlijk geen wonder dat vele christenen, waaronder predikanten en the-
ologen, niet in de maagdelijke geboorte kunnen geloven. Maar dat is dan wel de 
verwerping van het getuigenis van de Schrift.

Vervolgens moet opgemerkt worden, dat volgens de genoemde leer Jezus tege-
lijk God uit de hemel en mens uit de mensheid is. Sinds het concilie van Chalce-
don in 451 na Chr. is dit inderdaad de officiële leer van ‘de kerk’: ‘Wij belijden dat 
onze Heer Jezus Christus één en dezelfde Zoon is, volledig in zijn God zijn en 
waarachtig mens met ziel en lichaam ... In die éne en dezelfde Christus, Zoon, 
Heer, Eniggeboren, moeten de twee naturen gezien worden als onvermengd en 
onveranderd, ongedeeld en ongescheiden’; ‘twee naturen in een enige Persoon 
verenigd, die elk haar verschillende eigenschappen behouden’. Dit zegt dat Je-
zus deels God en deels Mens is: zijn wonderen deed Hij als God maar zijn verzoe-
king kwam voort uit dat deel van Hem dat Mens is. Zijn leer komt voort uit zijn 
Godzijn, maar zijn onwetendheid van de dag waarop Hij zal terugkomen, bij-
voorbeeld, uit zijn menszijn. Sommige christenen menen dat in het licht van de 
huidige kennis van de psychologie en de menselijke geest zo'n opvatting on-
houdbaar is: Jezus kan geen gespleten persoonlijkheid zijn geweest, die de ene 
keer sprak en handelde als God en de andere keer als Mens. Hij is, meer dan wie 
ook die uit mensen geboren is, een ongedeelde persoonlijkheid. *
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*
Op bladzijde 74 van zijn boek De vergeten Kerk schrijft Prof. dr. Auke Jelsma 
over de formulering van de tweenaturenleer van Chalcedon als volgt: 'De kerk-
vaders hebben geen keuze kunnen maken. Zij hebben toen maar tot onzin be-
sloten. Wat zij uitspraken is onmogelijk. Twee naturen die niet met elkaar ver-
mengd kunnen worden en die tegelijk volstrekt ondeelbaar zijn, dat is nonsens. 



Verder beschouwt het Nieuwe Testament Jezus’ volkomen gehoorzaamheid aan 
de Vader als een overwinning op het vlees met alle daarin wonende begeerten. 
Zo heeft Christus dit zelf gezegd, want in zijn brief aan de gemeente van Laodi-
cea zegt Hij: “wie overwint ... zoals ook Ik heb overwonnen” (Op 3:21). Maar als 
Jezus God was, dan stond zijn overwinning al bij voorbaat vast. Want hoe kon Hij 
als God falen? Zo nemen wij de realiteit en de ernst van zijn strijd weg. Het suc-
ces van zijn heilswerk is in dat geval zo in zijn Godheid ingebouwd, dat de gehele 
intense spanning uit het evangelie wordt weggenomen.

Uit de hemel neergedaald
Maar staat er niet in de Bijbel dat Christus uit de hemel is gekomen? Zeker. Ei-
genlijk zei Jezus dat Hij niet gekomen was om zijn wil te doen maar de wil van de 
Vader die Hem gezonden had.

Vraag 11: Welke tegenstrijdigheid in de kerkleer is er met wat Jezus zei over zijn 
komst?

Maar is Hij toch in ieder geval “uit de hemel neergedaald”? Dat wel, maar dat-
zelfde geldt ook voor vele andere dingen: het voedsel dat wij eten, bijvoorbeeld, 
de kleding die we dragen, kortom al de vele gaven die wij van dag tot dag van 
God ontvangen.

Lees wat Jakobus hierover zegt in hoofdstuk 1:17 van zijn brief.

“Uit de hemel neerdalen” is een Bijbels idioom voor: van God afkomstig. Zo zijn 
er ook andere voorbeelden. In tegenstelling tot een groot deel van het volk Israël 
waren de Joodse leidslieden nooit bereid zich door Johannes de Doper te laten 
dopen. De vraag die Jezus hun stelde bracht hen daarom in verlegenheid: 
“Vanwaar was de doop van Johannes? Uit de hemel of uit de mensen?” (Mat 
21:25). Dat wil zeggen: was het Johannes’ eigen idee mensen te gaan dopen, iets 
dat hijzelf bedacht had, of was het hem door God ingegeven, een gebod dat van 
God afkomstig was? Tijdens hun omzwervingen in de woestijn werden de Isra-
elieten in leven gehouden door het manna, dat zij “brood uit de hemel” noem-
den, niet omdat dit ergens boven de wolken door engelen werd bereid en naar 
de aarde gebracht, maar om aan te geven dat dit voedsel op bijzondere wijze 
door God geschonken was.
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En het kan alleen maar absurd genoemd worden, dat de hele christenheid tot 
deze nonsens verplicht werd. Wat de concilievaders met deze elkaar opheffende 
formuleringen eigenlijk beoogden, was de afwijzing van de illusie dat wij ooit 
zouden kunnen verstaan, wat zich precies tussen die Joodse timmermanszoon, 
dat Mariakind, en de Allerhoogste heeft afgespeeld. Het geheim moest veilig 
gesteld worden door de opeenstapeling van nietszeggende termen’.



1. Het duidelijke antwoord van het Oude Testament is: door verwekking door 
God en geboorte uit de mensheid. Nader omschreven: uit het volk Israël, uit de 
lijn van David.  2. Negen maanden voor de geboorte van Jezus uit Maria.  3. Ma-
ria.  4. De kracht van de Allerhoogste (God de Schepper).  5. In Genesis 1:2 “de 
Geest van God ‘zweefde’ over het water”. Hiermee wordt bedoeld dat God werk-
zaam was met Zijn kracht om te scheppen wat Hij van plan was.  6. Uw persoon-
lijke antwoord.  7. Mens.  8. Dat er de mogelijkheid van falen is; en dat is voor 
velen in het christendom bij voorbaat uitgesloten.  9. Dat de indruk die Gods be-
loften in het Oude Testament maken, evenals de verslagen van Matteüs en Lu-
cas, in dat geval onjuist blijken te zijn.  10. Verwekking, zwangerschap en ge-
boorte.  11. Als het zijn wil was naar de aarde te komen om mensen te verlossen, 
hoe kan Jezus dan zeggen dat God, de Vader, Hem gezonden had?  12. “Ik ben 
het levende brood. Ik ben van de hemel neergedaald” (Joh 6:38).

Antwoorden op de vragen

Vraag 12: Wat zegt Jezus in dit verband over zichzelf?

Jezus zegt dit niet omdat Hij, evenmin als het manna of de goede gaven die wij 
dagelijks van God ontvangen, door de lucht heen naar de aarde was gekomen, 
maar omdat Hij Gods gave aan de mensen is.

Maar staat er niet ergens in de Bijbel dat Christus zijn goddelijke attributen afge-
legd heeft om als mens naar de aarde te komen? Nee, er is geen enkele tekst die 
dit zegt. Wel dat Hij zijn leven afgelegd heeft, maar dit zegt Christus met betrek-
king tot zijn kruisdood.

Maar staat er wel dat Hij zichzelf heeft ontledigd? Zeker, maar die woorden ko-
men voor in een passage – misschien een vroegchristelijk lied – over de Knecht 
van de HERE, met zinspelingen op de Knecht-profetieën in het boek Jesaja. Daar 
wordt gezegd dat de Knecht van de HERE verhoogd zal worden “omdat Hij zijn 
leven heeft uitgegoten in de dood” (53:12). Jezus heeft zichzelf ‘ontledigd’ – dat 
wil zeggen: leeg gemaakt – door zijn leven als schuldoffer te geven op Golgotha.
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Dagelijks leven in Bijbeltijd

Gebaseerd op Het dagelijks leven in de Bijbel van KokBoekencentrum Uitgevers

Inleiding
Het is in onze gemechaniseerde en gedigitaliseerde wereld moeilijk voor te stel-
len hoe mensen in het verleden leefden. Dat valt al niet mee voor het leven in de 
negentiende eeuw – want er leven nu geen mensen meer uit die tijd – laat staan 
voor het leven vóór het begin van onze jaartelling. Als we willen weten hoe men-
sen in het oude Israël leefden, moeten we het hebben van kleine beetjes infor-
matie in de Bijbel, die we kunnen leggen naast de informatie van de volken in de 
Israël omringende landen – rekening houdend met (grote) verschillen, omdat 
Israël een unieke religie had – want in de Bijbel vinden we geen beschrijving van 
een dag in het leven van een Israëliet. Er zijn ook geen foto’s en schilderijen uit 
die tijd, die ons een indruk zouden kunnen geven van hoe het was – en mensen 
mochten sowieso niet worden afgebeeld. We zullen proberen een beeld te vor-
men uit wat we vinden in de verhalen in de Bijbel – waarbij we ons moeten blij-
ven realiseren dat dit beeld beperkt blijft, ook al omdat het leven 1500 jaar vóór 
onze jaartelling nogal verschilde van dat in de tijd van de Heer Jezus. Het leven 
in een stad was ook anders dan op het platteland

De dag begint
In het ‘agrarische tijdperk’ zeiden mensen hier dat ze ‘met de kippen op stok’ 
gingen; dus naar bed gingen als de kippen gingen slapen. Maar ’s ochtends was 
het ook zo dat ze opstonden bij het eerste hanengekraai. Kippen gaan ‘op stok’ 
als het licht duidelijk mindert, en gaan ‘van stok’ als het lichter wordt. De men-
sen in Israël stonden dan ook op. Zo maakten ze optimaal gebruik van de uren 
dat er licht was. Langer kon ook niet want er was geen elektrisch licht.

Opstaan
In hun leven met God lagen mensen ’s nachts soms na te denken over Gods 
heilsplan en heilswerk (onder andere Psalm 1:2, 119:55). Zodra het licht begon te 
worden gingen ze dan in gebed (Marcus 1:35), en brachten soms ook een offer 
(Job 1:5). Ook kon het zijn dat iemand een bijzondere opdracht had die niet kon 
of mocht wachten, zoals Mozes die de berg opging om de HEER te ontmoeten 
(Exodus 34:4), en Abraham die zijn zoon Isaak moest offeren (Genesis 22:3).

1. een dag in het leven van een Israëliet
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Je kon natuurlijk wel in bed blijven liggen, maar dat werd gezien als luiheid 
(Spreuken 26:14). Bovendien was de ruimte beperkt en gehorig, en als iemand 
opstond merkten de anderen dat. De Heer Jezus gebruikte dit in zijn verhaal 
over de man die bij zijn vriend aanklopte om brood te vragen (Lucas 11:7).

Het ontbijt werd kort na het opstaan gebruikt en zal uit platte broden hebben 
bestaan, al dan niet met een vulling van wat voorhanden was.

De eerste bezigheden
De man en de oudere zoon(s) gingen, al dan niet met de knecht(en), naar het 
land of de werkplaats om hun dagelijks werk te doen tot de middagrust. De 
vrouw begon met de dochter(s) aan het huishouden. De jongens die nog te klein 
waren voor het werk met de mannen en – in latere Bijbelse tijd – nog niet naar 
school gingen, bleven thuis, en speelden of hielpen de vrouwen een beetje. De 
wat oudere kinderen hielden toezicht op het vee – denk aan David, die volgens 1 
Samuël 16:11 op de schapen paste terwijl de anderen aan de maaltijd zaten.

Het eerste wat gedaan moest worden, is zorgen voor het eten van die dag en het 
ontbijt van de volgende dag. Brood was het meest elementaire voedsel. Dat be-

gon met het malen van graan met de 
handmolen. In principe kon een 
vrouw dat alleen, maar met zijn 
tweeën (zie Matteüs 24:41) ging dat 
makkelijker en het was gezelliger. 
Daarbij zal ongetwijfeld gezongen 
zijn, want zingen hoorde bij het leven 
(onder andere Psalm 104:33; Jesaja 
5:1; Hosea 2:14; Matteüs 11:16,17). 
Dit maalwerk werd ook wel gedaan 
door slaven. Denk aan Simson 

(Richteren 16:21), en de Joodse ballingen in Babel (Klaagliederen 5:13). Het land 
Israël was toen ontvolkt, zodat daar het vertrouwde huiselijk geluid van de hand-
molens en het gezang van de vrouwen niet meer te horen was (Jeremia 25:10). 

Een ander belangrijke taak was water halen uit de plaatselijk put of bron. Dat 
deden de oudere meisjes vaak (zie 1 Samuël 9:11). Ze droegen een grote aarden 
kruik op de heup of op de schouder, zoals Rebekka deed (Genesis 24:15). Water 
was nodig om te drinken, het eten te bereiden, en voor het wassen. 

In de vroegste tijden zullen de meeste mensen zelfvoorzienend zijn geweest. In 
de tijd van de koningen en profeten lezen we over moestuinen (Jeremia 29:5). 

Dagelijks leven in Bijbeltijd 
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Wie toch wat nodig had, verkreeg dat door ruiling met anderen in de omgeving 
(vee, vlees, melk of vis tegen graan). Ook waren er rondtrekkende handelslie-
den. Als je in een stad woonde ging je op de markt kopen. Dat was vaak een da-
gelijkse bezigheid; want in het warme klimaat daar kon je bederfelijk voedsel 
niet lang bewaren, tenzij je het zoutte en droogde. De Heer Jezus leerde de 
mensen daarom zich niet druk te maken over wat ze de volgende dag moesten 
kopen, maar te bidden: ‘Geef ons vandaag ons dagelijks brood’ (Matteüs 6:11).

Brood bakken
Het meel werd met water tot deeg gemaakt, waarvan platte koeken werden ge-
bakken. Dat gebeurde door het deeg op verhitte platte stenen te leggen, of op 
een schaal die omgekeerd over het vuur werd geplaatst. Als er gezuurde broden 
gebakken moesten worden, werd een beetje van de vorige dag overgelaten 
deeg (de zuurdesem) aan het verse deeg toegevoegd. Zo werd het bij het vuur 
gezet, tot het gehele deeg was ‘doorzuurd’ (zie Matteüs 13:33 en Galaten 5:9). 
Daarna werd het in een ‘oven’ gebakken. Zo’n ‘oven’ kon heel primitief zijn: een 
aardewerken bak, of zelfs een kuil in de grond. Pas in de Romeinse tijd vond men 
een oven uit waarin de bakruimte was gescheiden van het ovenvuur. Zo konden 
dikkere broden worden gebakken. Het brood werd ook wel in gemeenschappe-
lijke ovens gebakken. In Jeremia lezen we dat er een straat was waar de bakkers 
werkten: De Bakkerstraat (Jeremia 37:21). Graan werd niet altijd gemalen. Het 
werd ook geroosterd op een metalen plaat (zie 1 Samuël 17:17, 25:18).

De middagrust
Op het heetst van de dag werd ‘siësta’ gehouden. Het was dan te warm en ge-
vaarlijk (zie 2 Koningen 4:19) om in de zon te werken. Abraham zat op het heetst 
van de dag in de schaduw van de opening van zijn tent (Genesis 18:1). Isboset de 
zoon van Saul, bleef op het heetst van de dag in zijn huis (2 Samuël 4:5).

Het avondeten
Na de middagrust wachtte de vrouwen nog een belangrijke taak: het bereiden 
van de avondmaaltijd, voordat de mannen terugkeerden van hun gedane arbeid. 
Die maaltijd zal bestaan hebben uit wat voor handen was (vergelijk 2 Koningen 
4:38,39). Ze aten uit één pot, waaruit de aanwezigen het eten met stukjes brood-
koek uitschepten. De maaltijd werd afgerond met vers of gedroogd fruit.

Het wassen
Mogelijk waste men zich aan het begin van de dag en/of voor of na het avond-
eten (2 Samuël 11:2). Dat gebeurde staande in een schaal, of buiten bij een bron, 
beek of ander open water. Ook de dochter van de Farao baadde in de Nijl. De 
was werd buiten in stromend water gedaan.

1. een dag in het leven van een Israëliet
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erin mag zien wat ik wil, dan bekijk ik 
het vanuit Bijbels perspectief, en geeft 
de schildering voor mij de relatie tus-
sen God en de mens aan. God heeft de 
mens gewild, geeft hem leven en Zijn 
liefdevolle zorg. De mens aanvaardt 
dat leven van God, en weet en erkent 
dat hij voor zijn leven afhankelijk is van 
Hem. De Bijbel geeft dat zo weer, dat 
de mens die God gehoorzaamt, en dus 
niets voor Hem te verbergen heeft, 
“wandelt met God” (Genesis 3:8, 5:22). 
Dat is de liefde van God voor de mens 
en van de mens voor God, die voor mij 
uit de schildering spreekt.

Dit houdt in dat er nog een ander as-
pect is. Gods rechterhand is vooral het 
beeld van Zijn zegeningen (zie Psalm 
44:4, 145:16) en bescherming van Zijn 
kinderen (zie Psalm 63:9, 80:18, 138:7). 
Zijn ultieme zegen is de Hem gehoor-
zame mens de beloofde verheerlijkte 
positie van volmaakt en eeuwig leven 
te geven – iets wat voor het eerst is 
vervuld in de verheerlijking van Jezus 
Christus door Gods rechterhand tot 
Gods rechterhand (Handelingen 2:32-
36, 5:31; Efeziërs 1:19-23). Door de 
zonde is de mens echter van God ver-
vreemd. Hij wandelt niet meer met 
God. Daarom heeft God Zijn rechter-
hand uitgestrekt teneinde de mens te 
oordelen om diens zonde. In zijn boek-
je spreekt de profeet Habakuk in dit 
verband over de beker (van toorn) in 
de ‘rechterhand’ van de HEERE

U kent vast wel de beroemde schilde-
ring van het gewelf van de Sixtijnse 
kapel in Rome, en hebt die misschien 
ook gezien – ter plaatse of op een 
foto. Michelangelo heeft daar de eer-
ste negen hoofdstukken van Genesis 
uitgebeeld, van de schepping tot en 
met de zondvloed. Het bekendste 
deel is het vierde tafereel, dat ‘de 
schepping van Adam’ wordt ge-
noemd. Hierin reikt de vinger van God 
naar die van Adam. Michelangelo gaf 
geen verklaring van de betekenis van 
zijn schildering, maar ‘men’ neemt 
aan dat hier Gods rechterarm is uitge-
stoken ‘om een levensvonk van Zijn 
eigen vinger over te dragen in die van 
Adam’. Als vrijdenkend kunstenaar 
van de Renaissance zal Michelangelo 
de pauselijke opdracht echter op zijn 
eigen wijze hebben ingevuld, en van 
mening zijn geweest dat de beschou-
wer zelf zijn of haar invulling moest 
geven aan wat hij had geschilderd.
Wat mij opvalt, is dat Adam hier ken-
nelijk al leeft; want hij heeft zijn bo-
venlichaam opgericht en naar God 
gekeerd, zijn ogen op Hem gericht en 
zijn arm naar Hem uitgestrekt. Als ik 

Gods uitgestoken hand

Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven  
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Wat een Israëliet hierbij moest be-
denken, is dat als God toornig is over 
de zonden van de Hem en Zijn volk 
vijandige mensen, en Hij rechtvaardig 
is in Zijn oordelen, God ook toornig is 
over de zonde van wie Hem in Israël 
ongehoorzaam is. Mozes was zich 
daar al zeer van bewust, toen hij tel-
kens te maken kreeg met grote zon-
den van de Israëlieten: “wij vergaan 
door Uw toorn, door Uw grimmigheid 
worden wij door schrik overmand 
[verdelgd NBG’51]” (Ps. 90:7). En als 
het volk in het hen beloofde land alle 
zonden bedrijft waarvoor Mozes hen 
waarschuwde, wordt het eerst door 
vijandige volken onderdrukt in eigen 
land en vervolgens weggevoerd naar 
Assur en Babel. In Psalm 106 zegt een 
Psalmist in dit verband: “Daarom ont-
brandde de toorn van de HEERE tegen 
Zijn volk, Hij had een afschuw van 
Zijn eigendom. Hij gaf hen in de hand 
van de heidenvolken; wie hen haat-
ten, heersten over hen. Hun vijanden 
onderdrukten hen, zij werden verne-
derd onder hun hand” (vzn 40-42).

Velen, zelfs in het christendom, zien 
‘de God van het Oude Testament’ als 
‘toornend God’, en ‘de God van het 
Nieuwe Testament’ als ‘God van lief-
de’ – alsof er twee verschillende Go-
den zouden zijn. Ook ben je tegen-
woordig al snel ‘antisemitisch’ als je 
wijst op Gods oordelen over de onge-
hoorzaamheid van Israël. De Bijbel 
heeft echter een duidelijke en eendui-
dige boodschap. God maakt geen 
onderscheid tussen mensen; wie Hem 
ongehoorzaam is, is een zondaar en 

(Habakuk 2:16). Die ‘rechterhand’ zal 
ook bedoeld zijn in de profetieën 
waarin God Zijn hand uitstrekt tegen 
een mens of volk (Exodus 15:6,12; 
Psalm 21:9; zie ook, onder andere, Je-
saja 1:25, 5:25, Jeremia 15:6), want 
nergens lezen we in de Bijbel over de 
linkerhand van God. Gods rechterarm 
en rechterhand staan dus voor Zijn 
werkzaamheid – ten goede of ten 
kwade, tot een zegen of een oordeel 
(zie bijvoorbeeld Psalm 118:15,16).

Als we hier nader op ‘inzoomen’, zien 
we dat alles wat God doet twee kanten 
heeft. Als Hij Zijn gehoorzame kin-
deren beschermt, houdt dat tegelijker-
tijd in dat Hij toornt over wie Hem niet 
gehoorzaam zijn; vooral wie een be-
dreiging zijn voor Zijn kinderen. In 
Psalm 21 dankt David voor Gods ver-
horing van zijn gebed: “Want U komt 
hem [David] tegemoet met rijke zege-
ningen” (vs. 4). Daartegenover staat: 
“Uw hand zal al Uw vijanden vinden, 
Uw rechterhand zal hen die U haten, 
vinden … de HEERE zal hen in Zijn 
toorn verslinden, het vuur zal hen ver-
teren” (vzn 9,10). In Psalm 48 wordt dit 
toegeschreven aan Gods ‘gerechtig-
heid’; dat wil zeggen het geheel van 
Gods nakomen van wat Hij gezegd 
heeft, zoals Zijn goedheid en Zijn 
rechtvaardig oordeel. De psalmist zegt 
in verband met Gods verbondsliefde 
en rechtvaardig oordeel: “Zoals Uw 
Naam is, o God, zo is Uw roem, tot aan 
de einden van de aarde; Uw rechter-
hand is vol gerechtigheid … laat de 
dochters van Juda zich verheugen om-
wille van Uw oordelen” (vzn 11,12).
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tigheid bij allen die hen als gevange-
nen hadden weggevoerd” (vzn 45,46).

Maar laten we terugkeren naar de op-
roep tot bekering. Ook die is kenmer-
kend voor Gods optreden. In Zijn ge-
duld geeft Hij mensen de gelegenheid 
zich te bekeren en zo te ontkomen aan 
het oordeel. De profeet Amos zei: “de 
Heere HEERE doet niets, tenzij Hij Zijn 
geheimenis heeft geopenbaard aan 
Zijn dienaren de profeten” (3:7). Het 
ligt daarbij niet aan God als Hij Zijn 
oordeel na veel geduld toch uitvoert, 
maar aan de mens die Zijn oproep tot 
bekering niet beantwoordt, Zijn red-
dend uitgestoken hand niet grijpt. 
Gods bedroefde reactie op de houding 
van Israël was: “De hele dag heb Ik 
Mijn handen uitgespreid naar een op-
standig volk …” (Jes 65:2; Rom 10:21). 
Hoe heeft God dat gedaan? Door Jere-
mia zegt Hij, in een laatste poging hen 
te redden, dat Hij steeds weer profe-
ten tot hen heeft gezonden, maar dat 
zij niet naar hen hebben willen luiste-
ren; en daarom is nu de dag van Zijn 
toorn gekomen (Jeremia 7:25,26; 
25:4,5; 26:4-6; 29:17-19; 35:15; 44:4-6).

Sindsdien is Israël een volk als alle an-
dere volken. Met dien verstande dat 
God hen nog wel altijd beschouwd als 
het nageslacht van Abraham, Izak en 
Jakob, dat Zijn bijzondere aandacht 
heeft. Naar Zijn belofte heeft Hij toch 
uit hen Jezus Christus verwekt, die de 
Redder is van alle mensen, vooral die 
uit het nageslacht van Abraham, Izak 
en Jakob zijn. In Hem is Gods redden-
de hand zichtbaar geworden in een 

verdient Gods straf – Jood en niet-
Jood. Paulus behandelt dit in zijn Ro-
meinenbrief. Nadat hij in hoofdstuk 1 
de niet-Joden heeft aangeklaagd, 
richt hij in hoofdstuk 2 zijn aandacht 
op de Joden, die altijd klaar staan de 
niet-Joden te veroordelen. In zijn ant-
woord op de kritiek die Joden op hem 
hebben, juist vanwege het feit dat hij 
de Joden wil redden door hen te be-
keren van hun zonden, zegt hij dat 
God rechtvaardig oordeelt: “Verdruk-
king en benauwdheid over ieder le-
vend mens, die het kwade bewerkt, 
eerst de Jood, en ook de Griek; maar 
heerlijkheid, eer en vrede over ieder, 
die het goede werkt, eerst de Jood en 
ook de Griek. Want er is geen aanzien 
van de persoon bij God” (vzn 9-11 
NBG’51). ‘Eerst de Jood’ houdt ver-
band met verantwoordelijkheid: hij 
kent de wil van God als geen ander.

God is geen toornend maar barmhar-
tig God. Zijn hoogste principe is wat 
Ezechiël tot Israël moest zeggen: “Zo 
waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, 
Ik vind geen vreugde in de dood van 
de goddeloze, maar daarin dat de 
goddeloze zich bekeert van zijn weg 
en leeft!”, gevolgd door de oproep: 
“Bekeer u, bekeer u van uw slechte 
wegen, want waarom zou u sterven, 
huis van Israël?” (Ezech 33:11). En 
zelfs als God toch Zijn straf over Zijn 
volk had doen komen, wegens hun 
onbekeerlijkheid, bleef Hij barmhar-
tig. Dat is te zien in het vervolg van de 
eerder geciteerde Psalm 106: “Hij 
dacht hun ten goede aan Zijn verbond 
… Daarom bewees Hij hun barmhar-
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Jezus vergeleek de tijd van zijn we-
derkomst in heerlijkheid met die van 
Noach, toen God de wereld veroor-
deelde (Matteüs 24:37-39). Dat deed 
God niet van de ene op de andere 
dag. Noach moest een ark bouwen. In 
de eerste plaats omdat God hem – de 
enig overgebleven rechtvaardige – en 
zijn gezin wilde redden uit het oor-
deel; maar ook om de mensen op te 
roepen zich te bekeren, zodat óf het 
oordeel niet zou komen, óf zij die zich 
zouden bekeren en met Noach in de 
ark mochten gaan en gered worden. 
Daar kregen zij 120 jaar voor! Maar 
niemand kwam tot bekering, en de 
ark dreef met slechts de acht leden 
van het gezin van Noach rond. Petrus 
schrijft in zijn eerste brief over dit ge-
duld van God, en neemt de redding 
van Noach als beeld voor de redding 
van wie nu tot geloof in Christus ko-
men: “Als tegenbeeld daarvan [van 
de ark waarin ‘weinigen, dat is acht 
zielen, door het water heen gered 
werden’] redt u nu de doop” (1 Pet 
3:20,21). De doop op grond van per-
soonlijk geloof in Jezus Christus is 
voor ons nu ‘de ark’ waardoor God 
ons wil redden van de dood als de 
verdorven wereld wordt geoordeeld. 

Grijp dan nu Zijn uitgestoken hand, 
zodat u straks behoort tot de 
(relatief) weinigen die het eeuwig 
leven ontvangen. Er is geen 
‘generaal pardon’, zoals de ark ook 
toont; want weinigen bewandelen 
met Jezus de smalle en moeilijke 
weg naar het eeuwig leven, net zo-
als er weinigen in de ark gingen.

Mens. Maar ook die reddende hand 
heeft het merendeel van het volk Isra-
el niet willen grijpen om gered te wor-
den uit het aangekondigde oordeel 
dat kwam in het jaar 70. Lukas begint 
zijn heilsboodschap met de woorden 
van Zacharias, dat God nu naar Zijn 
volk heeft omgezien en er verlossing 
voor brengt (1:68; zie ook 1:77,78; 
7:16), en eindigt met de bedroefde 
woorden van Hem door wie God om-
ziet naar Zijn volk, omdat het zich niet 
heeft willen bekeren, dat het oordeel 
onvermijdelijk is, “omdat u het tijdstip 
waarop er naar u omgezien werd, niet 
hebt onderkend” (19:44).

Maar Gods voorkeur voor Israël en hun 
veroordeling betekent niet dat God de 
mensheid als geheel opgegeven heeft. 
Paulus noemt Hem “de levende God, 
die een Heiland (Verlosser, Redder) is 
voor alle mensen, in het bijzonder van 
de gelovigen” (1 Tim 4:10). Maar de 
mensheid moet er door die gelovigen 
op gewezen worden dat Gods geduld 
niet eeuwig duurt, net zoals dat niet 
eeuwig duurde wat Israël betreft. De 
wereld wordt in het boek Openbaring 
vergeleken met Babel, dat God tot de 
grond gelijk heeft laten maken door 
de Meden en Perzen onder leiding van 
Cyrus de Grote (Kores). Hij wordt in 
Jesaja Gods knecht genoemd, omdat 
hij naar Gods wil een belangrijke taak 
moest vervullen om Gods volk te ver-
lossen uit hun ballingschap (Jesaja 45:1
-8). De dag is nu dichtbij dat God Zijn 
verheerlijkte Knecht Jezus zal zenden 
om Zijn volk van gelovigen uit de we-
reld te bevrijden.
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Elia kreeg aan het eind van zijn dienst als profeet van God de opdracht 
zijn opvolger Elisa (wat betekent: ‘God is redding’) te zalven. De roe-
ping van Elisa was geen letterlijke zalving, maar was wel duidelijk. Elia 
wierp zijn mantel over Elisa heen, en die begreep wat dat betekende. 
Zonder aarzelen bereidde hij zijn vertrek voor. Hij was net aan het ploe-
gen. Het hout van zijn ploeg gebruikte hij om het vlees van zijn ossen te 
braden voor zijn knechten. Hij had ze immers niet meer nodig. Hij liet 
zien wat het betekende God volledig te volgen, en afscheid te nemen 
van het oude leven. Jezus verwijst hiernaar als Hij spreekt over discipel-
schap: “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat ach-
ter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God” (Luk 9:62).

Elia en Elisa gingen samen verder (2 Koningen 2:6). Deze uitdrukking 
herinnert aan Abraham, die met Isaak op weg ging om hem te offeren: 
“Zo gingen zij beiden samen” (Gen 22:6,8). Ze kregen een hechte band 
en spraken veel met elkaar. Elisa wilde God graag net zo dienen als Elia. 
Toen Elia vroeg of hij iets voor hem kon doen voordat hij weggenomen 
zou worden, vroeg Elisa om een dubbel deel van de geest van Elia. Hij 
wilde niet meer zijn dan Elia, maar als zijn geestelijke eerstgeboren 
zoon verder te gaan (de eerstgeboren zoon kreeg een dubbel deel van 
de erfenis). Dat kon Elia niet zelf doen, God geeft het aan wie Hij wil.

God zou Elia op bijzondere wijze wegnemen, en Elia zei dat als Elisa die 
wegvoering zou zien, hij zou ontvangen wat hij had gevraagd. Op een 
dag scheidde een vurige wagen, getrokken door vurige paarden, hen 
van elkaar. Elisa riep: “Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn 
ruiters!” (2 Kon 2:12). Dit gaf aan dat hij Elia zag als zijn geestelijke va-
der. God verhoorde de wens van Elisa, en schonk hem Zijn Geest.

Elia had als teken dat Elisa zijn opvolger zou zijn, zijn mantel van zich 
afgeworpen. Elisa deed die om en vertrouwde dat hij de kracht had een 
profeet en vader voor het volk te zijn. Hij liep naar de Jordaan en sloeg 
met de mantel op het water en riep de God van Elia aan. Het water 
week om hem door de rivier te laten gaan. Als een soort doop begon 
zijn dienst als profeet. Ook voor wie in Jezus gaat geloven, is de doop 

Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g  m e t  b i j z o n d e r e  
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het begin van het discipelschap. Net als Elisa laat hij of zij het oude 
leven achter zich en begint een nieuw leven. De profeten die Elisa door 
de Jordaan zagen gaan, begrepen dat de Geest van God nu op Elisa 
rustte. Eerbiedig bogen ze daarom voor hem neer (vers 15).

Elisa was een ware voorafschaduwing van de Heer Jezus, onze Redder. 
Hij mocht vele wonderen doen, meer dan alle andere profeten samen. 
Elk wonder had een diepe betekenis in het licht van de wonderen van 
Jezus. Naäman de Syriër moest nederigheid en gehoorzaamheid leren, 
en zich in de Jordaan onderdompelen om van zijn melaatsheid te wor-
den gereinigd. Hier liet God zien dat Zijn heil niet alleen voor de Joden 
is. Jezus haalde dit later aan (Lukas 4: 27). Ook onze zonden moeten, 
net zoals de onreinheid van Naäman, afgewassen worden in nederig-
heid en gehoorzaamheid in de doop. Elisa zocht nooit zijn eigen eer of 
voordeel, en wilde dus geen beloning voor de genezing. Hij had die 
immers niet zelf gedaan, maar God. Jezus zei dat God door Hem werk-
te. De koning van Aram wilde weten hoe de Israëlieten altijd van zijn 
plannen wisten en wie hem verraadde. Hij hoorde: “Niemand, mijn 
heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Isra-
el zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt” (2 Kon 6:12). Ook 
Jezus ‘wist wat in een mens was’, wanneer Zijn Vader het Hem vertel-
de. De vermenigvuldiging van de gerstebroden door Elisa was heel 
bijzonder (2 Koningen 4:42-44). Het wonder verwijst naar de broodver-
menigvuldigingen die Jezus later deed. Jezus liet daarmee zien dat Hij 
het ware brood was. Het dagelijks brood zou het leven maar tijdelijk 
verlengen, het ware brood brengt eeuwig leven. Elisa mocht een jon-
gen opwekken uit de dood, op basis van het geloof van zijn moeder. 
Zo was het ook met de dochter van Jaïrus. Jezus vroeg van haar vader 
geloof en zij werd weer levend. Elisa weende over wat zijn volk aange-
daan zou worden. Ook Jezus weende over de ongehoorzaamheid van 
zijn tijdgenoten, want Hij wist wat er met hen zou gebeuren. Zelfs na 
zijn dood brachten de beenderen van Elisa een man tot leven. Dat doet 
sterk denken aan de Verlosser wiens dood ons leven is geworden.

Elisa

v r o u w e n  e n  m a n n e n  i n  d e  B i j b e l
Nel Davids



We hebben in het voorafgaande alle beloften bekeken van de enige God, de HEE-

RE, aangaande Nageslacht in enkelvoud. We hebben gezien, dat het steeds om 
dezelfde Persoon gaat – ondanks dat Hem vele benamingen worden gegeven. 
Vanaf nu zullen we zien dat Gods heilsplan mensen te leiden tot Zijn heerlijkheid, 
wordt vervuld in Jezus van Nazareth, en wel alleen in Hem. Het vierde evangelie 
heeft als doel dat “u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat 
u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” (Joh 20:30,31).

God en Heer in het Nieuwe Testament
Het is van het allergrootste belang te weten, dat in het Grieks van het Nieuwe 
Testament Theos uitsluitend wordt gebruikt voor God, de Vader, de Schepper, de 
HEERE (Adonai/Kurios), en nooit voor Jezus. Jezus is nooit God de Zoon, maar al-
tijd de Zoon van God. Uitgaande van het door Jezus bevestigde sjema (“De Heere 
[Kurios], onze God [Theos], de Heere [Kurios] is één” – Mar 12:29) schrijft Paulus 
over de plaats van Jezus Christus: “Want er is één God [Theos]. Er is ook één Mid-
delaar tussen God [Theos] en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Tim 2:5).

Kurios betekent ‘heer’. In de Griekse vertaling van het Oude Testament is het He-
breeuwse woord dat in onze Bijbels is weergegeven met HEERE, HERE of HEER

(waar de Joden Adonai ‘mijn heer’ lezen), hiermee vertaald. Het verwarrende is, 
dat in het Nieuwe Testament Kurios/kurios zowel op God, als op Jezus Christus, 
als op mensen betrekking kan hebben. Soms is het duidelijk, en in veel gevallen 
hebben de schrijvers van de brieven aangegeven wanneer zij Jezus Christus be-
doelen (‘Jezus Christus onze Heer’). En als zij uit het Oude Testament citeren, is 
met ‘Heere’ altijd de HEERE bedoeld. In de meeste gevallen zonder nadere aan-
duiding, mogen we ervan uitgaan dat Jezus Christus wordt bedoeld, tenzij ge-
zegd wordt of uit het verband blijkt dat het gaat om de HEERE, of om iets dat al-
leen op Hem van toepassing is. Bijvoorbeeld: “… heilig God [Theos], de Heere 
[Kurios], in uw hart …” (1 Pet 3:15); en: “Van de Heere [Kurios] immers is de aarde 
en haar volheid” (1 Kor 10:26).

Enkele keren is duidelijk gezegd dat de Vader ook de God van Jezus Christus is 
(zie Efeziërs 1:17). De vraag is dan: als Jezus God is, hoe kan God de Vader (de 
HEERE) dan zijn God zijn? Dit gaat niet over de tijd van zijn ‘menszijn’, maar over 
Hem als Persoon – ook na zijn verhoging tot in de hemel. Paulus schrijft bijvoor-
beeld (let weer op het sjema): “… één Heer [Kurios – Jezus Christus], één geloof, 
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één doop, één God [Theos] en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in 
u allen is” (Efez 4:5,6). Het is ook duidelijk waar onderscheid wordt gemaakt tus-
sen Theos en Kurios, door een nadere aanduiding van Beiden en/of het gebruik 
van het nevenschikkend voegwoord ‘en’, bijvoorbeeld:

… toch is er voor ons (maar) één God [Theos]: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, 
en wij voor Hem, en één Heer [Kurios]: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en 
wij door Hem. (1 Kor 8:6 – let weer op het sjema)
… genade (zij) u en vrede van God [Theos], onze Vader, en van de Heer [Kurios] 
Jezus Christus. (Rom 1:7)
(Er) is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door (Zijn) opstanding uit 
de doden, (namelijk) Jezus Christus, onze Heer [Kurios]. (Rom 1:4)

Jezus wordt ‘Heer’ genoemd door wie in Hem geloven en Hem volgen; want zij 
zijn zijn dienaren, die Hem gehoorzamen als hun Heer. 

De Vader en de Zoon
Het Wezen van de Vader en de Zoon, en hun verhouding tot elkaar, is al vanaf het 
vroege christendom onderwerp van discussie en twistgesprekken – wat heeft ge-
leid tot onenigheid en scheuring.

God is de Vader van het volk Israël, en Israël is Gods zoon
God, de HEERE, wordt voorgesteld als de Vader van Israël. Mozes vraagt de Isra-
elieten: “Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft 
…?” (Deut 32:6). De HEERE heeft hen ‘vrijgekocht’ (gelost, verlost) van de Egypte-
naren (Exodus 13:15), aangenomen en tot volk gemaakt. God is niet hun Vader in 
fysieke zin, maar in functie of titel en relatie. Hun fysieke vaders zijn Abraham, 
Izak en Jakob; maar die gaven hen alleen natuurlijk, tijdelijk, leven. De HEERE wil 
hun geestelijke Vader zijn, om hen geestelijk, eeuwig, leven te geven. Jesaja 63 
toont Hem als een vader die uit innerlijke bewogenheid zijn verdwaalde kinderen 
zoekt, optilt en naar huis draagt. Als de HEERE Zich de Vader van Israël noemt, 
beschouwt Hij Israël dus als Zijn zoon. De HEERE stuurde Mozes naar de farao met 
de boodschap: “Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. Daar-
om zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen” (Ex 4:22,23). 
Later herinnert de HEERE Israël aan wat Hij voor hen deed: “Toen Israël een kind 
was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen” (Hos 11:1).

Het volk Israël als het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob (Israël), blijkt het 
beeld te zijn van ‘de ware Israël’, Jezus. Als een engel Jozef heeft verteld dat 
Herodes Jezus wil doden, vlucht Jozef met Maria en het kind naar Egypte. Dit is 
de vervulling van Gods Woord door Hosea “uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroe-
pen” (Mat 2:15). Jezus moet dus dezelfde weg gaan als het volk, en uit Egypte 
(beeld van de zonde – Heb 11:25) worden geroepen. Dat we dit zo moeten begrij-
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pen, wordt nog duidelijker in de veertig dagen dat Jezus in de woestijn beproefd 
wordt – één dag voor elk jaar van Israëls beproeving in de woestijn.

De belofte van een Zoon aan David
De HEERE geeft David de belofte van een Zoon die eeuwig zal regeren. Daarin 
geeft Hij Zijn bijzondere relatie aan met Hem: “Ík zal hem tot een Vader zijn, en 
híj zal Mij tot een zoon zijn” (2 Sam 7:14). Deze belofte heeft in eerste instantie 
betrekking op diens door God tot koning verkoren zoon Salomo. Maar die is het 
beeld van de komende, grote Zoon, de Zoon van God. Dat blijkt uit Gods woor-
den over Jezus: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen 
heb” (Mat 3:17 en 17:5). Jezus bevestigt later zelf het geloof van Petrus “U bent de 
Christus, de Zoon van de levende God”. Ook geeft Hij een bevestigend antwoord 
op de vraag “of U de Christus bent, de Zoon van God”.

De uitverkoren zoon kreeg de eerstgeboortezegen en werd de erfgenaam. Hij 
was de vertrouweling van zijn vader, en werd geacht te handelen zoals zijn Vader 
zou hebben gedaan en hem geleerd had te doen. Israël deed dit als volk niet, 
maar Jezus, als de ware Knecht van de HEERE, de ware Israël, wel. Salomo deed 
dit als Koning ook niet, maar Jezus, de ware Geliefde van de HEERE, wel.

De profeet Jesaja schrijft alsof de aan David beloofde Zoon al geboren is. Hij kijkt 
in de toekomst, en ziet de pasgeboren Koning: “een Kind is ons geboren, een 
Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder … Aan de uitbrei-
ding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon 
van David en over zijn koninkrijk … van nu aan tot in eeuwigheid” (Jes 9:5,6).

In de woorden tot Maria uit de mond van de engel Gabriël over haar Kind, horen 
we de weerklank hiervan: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste ge-
noemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 
en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Ko-
ninkrijk zal geen einde komen” (Luk 1:32,33). Op haar vraag hoe dit zal gebeuren, 
antwoordt de engel haar: “De … kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. 
Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd 
worden” (vs. 35).

Jezus is niet de fysieke zoon van God
Bij de zwangerschap van Maria gaat het niet om een fysiek verwekkingsproces. 
Jezus is niet verwekt door God de HEERE (of een engel) op een wijze zoals de Grie-
ken in hun mythen vertellen over goden die zonen en dochters verwekten bij de 
mensen. De heilige Geest is Gods aanwezigheid in kracht, Zijn levenwekkende 
werkzaamheid. Het verhaal van de schepping begint met de woorden: “de Geest 
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van God zweefde boven het water” (1:2). Het zal duidelijk zijn dat hier geen spra-
ke is van ook maar iets fysieks, maar van een proces van ontwikkeling en vor-
ming. God grijpt in dode materie in, door de omstandigheden te scheppen daar 
leven uit en in te vormen.

De reden dat Jezus Gods Zoon genoemd zal worden, is dat Hij niet door Jozef of 
een andere man wordt verwekt, maar doordat God leven wekt in Maria. Hiervoor 
worden parallelle woorden met die uit Genesis gebruikt: “de kracht van de Aller-
hoogste zal u overschaduwen” (Luc 1:35 NBG’51). God heeft geen zaad nodig om 
leven te wekken in Maria. Zijn woord is voldoende. De schepping is door het 
woord van God tot stand gebracht. Paulus zegt over de opwekking van doden, op 
een wijze die herinnert aan de schepping, dat God: “… de doden levend maakt en 
het niet zijnde tot aanzijn roept.” (Rom 4:17 NBG’51)

Zo moeten we ook de verwekking van Jezus in Maria zien. God heeft in haar tot 
bestaan, tot leven geroepen wat er niet was. Zoals Hij door middel van Zijn 
woord lang daarvoor de komst van Zijn Zoon had aangekondigd, doet Hij Hem nu 
werkelijkheid worden door de kracht van datzelfde woord in Maria. Daarom geeft 
Lukas, na verteld te hebben over de stem uit de hemel, die na Jezus’ doop zei “U 
bent mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen” (Luk 3:22), een ge-
slachtsregister dat moet ‘aantonen’ dat Jezus de Zoon van God is. Beginnend met 
dat Jezus “naar men dacht” de zoon van Jozef was, en eindigend met dat “Adam 
de zoon van God” was, voert hij ons tot de conclusie dat Jezus dus in werkelijk-
heid de Zoon van God is, omdat Hij – net als Adam – geen menselijke vader heeft.

Maria is niet de moeder van God
Maria is de fysieke moeder van Jezus: “zij baarde haar eerstgeboren Zoon” (Luk 
2:7). Zij is niet de draagmoeder van ‘God de Zoon’. Nergens staat, of wordt de 
indruk gewekt, dat zij Jezus volgens een ‘overeenkomst’ moest afstaan aan de 
werkelijke Vader. Jezus koos er zelf voor als de Zoon van God door het leven te 
gaan, en niet als de zoon van Jozef (zie Luk 2:49). Hij is háár zoon, maar niet de 
fysieke zoon van Jozef. Dit houdt ook in dat Hij (God of engel) niet uit de hemel 
was gekomen en zich als baby in haar genesteld had – zoals men in vele kringen 
meent. Het Oude en het Nieuwe Testament spreken over het begin van zijn be-
staan als ‘heden’ (Ps 2:7, Hand 13:33, Heb 1:5 en 5:5, 1 Pet 1:20); niet ergens in een 
heel ver verleden. Daarmee wordt een door God (exact) bepaald moment in de 
tijd bedoeld (zie Dan 9). Overal in de Schrift waar ‘heden’ wordt gebruikt, wordt 
daar ‘vandaag’ (HSV), ‘nu’ mee bedoeld, zoals in “dat heden voor u geboren is de 
Zaligmaker” (Luk 2:11), en “Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen ge-
zien” (Luk 5:26) 
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Wegwijs in de Bijbelboodschap
Oude Testament Deel I: De boeken van Mozes
Misschien zijn je thuis of op school de verhalen verteld en wil je nu zelf de Bijbel gaan 
lezen. Misschien ken je die verhalen niet, maar ben je op zoek naar de God van de 
Bijbel; of gewoon naar de zin van het leven. Als je al wel eens hebt geprobeerd de 
Bijbel te lezen, heb je waarschijnlijk gemerkt dat dit nog niet zo makkelijk is. De taal 
is soms moeilijk; en er staat zoveel in dat je je afvraagt of je dat allemaal moet weten.

Dit boek is geschreven voor tieners die de Kinderbijbel ontgroeid zijn. Maar ook voor 
volwassenen die onbekend zijn met de Bijbel, en eenvoudig willen beginnen. Kortom: 
voor allen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vinden. Wie de verhalen kent zal 
ze herkennen. Maar er wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in 
het verband van Gods werk met en onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen 
en Bijbelse geschiedenis tot één doorlopend verhaal; ja, tot levende werkelijkheid. En 
dat is nodig wil je de boodschap daarin begrijpen en je eigen maken.

Al lezend word je wegwijs in het Woord van God. Ook de meer ervaren lezer ontdekt 
steeds meer als hij of zij de Bijbel leest en herleest. Je raakt er nooit in uitgelezen! Om 
de leesbaarheid te vergemakkelijken heb ik de Nieuwe Bijbel Vertaling gebruikt.

Maar waarom het Oude Testament lezen? Heeft zo’n oud boek ons nog wat te zeg-
gen, nu de Heer Jezus Christus is gekomen en we het Nieuwe Testament hebben? De 
Bijbel begint met de woorden “In het begin”. De Heer Jezus wees daar in zijn toespra-
ken enkele keren op. Dus kennelijk doet het er wat toe wat er over dat begin is ge-
schreven. Het begin is echter niet beperkt tot de schepping, maar is alles wat God 
heeft gezegd en gedaan, om aan te geven dat Hij de mensen wil redden van zonde en 
dood. Daarom begint de apostel Johannes zijn evangelie met de woorden: “In het 
begin was het Woord”, en vertelt dan dat Gods Woord werkelijkheid is geworden in 
de Heer Jezus Christus. Hij is het waar Hij van het begin af over heeft gesproken. Zon-
der dat begin in vooral Genesis kunnen we niet begrijpen wat God heeft gedaan en 
nog steeds bezig is te doen om Zijn plan en werk af te maken. Daarom is het be-
langrijk meer over dat begin te weten. En dat probeer ik je in dit boek te vertellen.
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