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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: Na zijn kruisdood was Jezus drie dagen in het graf, en daarna nog
40 dagen op aarde voor zijn hemelvaart. Toch zei Hij tot de man aan het
kruis dat die ‘heden’ met Hem in het paradijs zou zijn.
Antwoord: Dit is het ene probleem bij deze opvatting van Jezus’ woorden in Lucas 23:43. Het andere is dat er op dat moment helemaal geen
paradijs was. We kennen het paradijs uit Genesis. We vinden dat woord
niet in onze vertalingen, maar de Griekse vertaling van het Oude Testament (de zogenaamde Septuaginta) vertaalt ‘de hof van de HERE’ of
‘Eden’ bijna altijd met paradeisos, het woord dat Jezus hier gebruikt. Dat
woord komt verder nog voor in Openbaring 2:7: “Wie overwint, hem zal
Ik geven te eten van de levensboom, die in het paradijs van God is”.
Openbaring gebruikt ook elders taal die aan Genesis doet denken.
De vraag van de man was ten eerste: “Jezus gedenk mij, wanneer U in
uw Koninkrijk komt”. Jezus’ antwoord is (verkort): “Ik zeg u, u zult met
Mij in het paradijs zijn”. Hij moet met dat paradijs dus wel ‘zijn Koninkrijk’ bedoelen. Ook in Openbaring beschrijft Hij dat toekomstige Koninkrijk als een ‘hersteld paradijs’. Maar dat Koninkrijk moet nog steeds komen. Lucas vertelt dat Hij 40 dagen aan zijn discipelen is verschenen ‘tot
hen sprekende over al wat het Koninkrijk van God betreft’ (Hand 1:3).
Toch vragen zij dan nog: “Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap
voor Israël?” (Hand 1: 6). Zijn antwoord is niet dat het Koninkrijk iets anders is dan zij denken, maar dat het niet hun zaak is te weten wanneer
dat wordt hersteld (vs. 7). Dat is iets van de toekomst, wanneer Hij terugkomt.
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De vraag was vervolgens: “Jezus, gedenk mij, wanneer U in uw Koninkrijk komt”. Ook deze man spreekt van de toekomst. ‘Wanneer’ (hotan)
betekent: ‘wanneer dan ook’, wanneer de tijd eenmaal daar is. Ook hij
weet niet wanneer dat zal zijn, maar die tijd komt zeker, en daarover
spreekt hij. Hij heeft niets meer te bieden en kan alleen nog maar een
beroep doen op Jezus’ genade. Hij vraagt daarom geen belofte dat Jezus
hem in het oordeel zal aannemen, maar alleen om dan nog aan hem te
denken. Maar Jezus’ antwoord is niet dat Hij hem zal ‘gedenken’, maar
dat Hij hem wel degelijk nu die belofte geeft die hijzelf niet durfde vragen. De nadruk ligt dus op dat ‘nu’. Daarom ligt het voor de hand de
tekst te lezen als: “Ik zeg u nu (‘heden’, nu al): u zult met Mij in het paradijs (dat Koninkrijk) zijn”. Het Grieks laat dat toe. Dat je dan ook moet
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lezen ‘u zult’ in plaats van ‘zult u’, is iets van onze taal, dat in het Grieks
geen rol speelt. En wanneer je het zo leest, lost dat beide problemen op.
Niemand besefte beter dan deze man dat een kruisiging het absolute
einde was. Maar terwijl Jezus’ discipelen meenden dat met diens kruisdood alles was afgelopen (Lucas 24:21), beleed hij dat die Jezus aan dat
kruis naast hem de toekomstige wereldkoning zou zijn, en dus weer uit
de dood zou opstaan. En dat Hij ook zou beslissen wie er in dat Koninkrijk zal worden toegelaten. Hij erkende dat zijn eigen dood terecht was
(Lucas 23:41), maar dat Jezus onschuldig was. En hij deed dat openlijk,
wetende dat hij daarmee de spot van de massa uitlokte. Hij was bereid
‘de smaad van Christus te dragen’ (Hebr 13:13). Hij moet Jezus hebben
horen prediken (zo goed was hij wel op de hoogte) maar heeft het kennelijk gezocht in opstand tegen Rome. Nu beseft hij te laat dat hij de
verkeerde keuze heeft gemaakt. Er is weinig anders dat hij kan doen dan
dat te belijden. Maar wat een geloof!
Lucas vertelt dat verhaal niet zomaar. Dit is een les voor de lezer. Deze
man is het prototype van de ware gelovige, die niets te bieden heeft dan
zijn berouwvolle schuldbelijdenis, en die niets kan vragen dan genade.
Maar hij kan geloof tonen, en dat doet deze man. “Indien iemand achter
Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge
Mij” (Luc 9:23). Deze man is daarvan het beeld: zó moet het. Paulus
noemt de doop een symbolisch sterven en opstaan met Jezus, en
spreekt van een met Christus gekruisigd worden (Romeinen 6:6). Hij
moet daarbij deze man voor ogen hebben gehad. Alleen Lucas beschrijft
dit, en Paulus moet daarvoor zijn bron zijn geweest, want de nog onbekeerde Saulus van Tarsus zal bij deze kruisiging onder de toeschouwers
zijn geweest. Lucas beschrijft hier de gebeurtenis waar Paulus zijn beeld
van ‘medegekruisigd’ op baseert. Dat is ook het antwoord aan wie klagen dat deze man behouden wordt zonder te zijn gedoopt: hij heeft in
werkelijkheid gedaan wat anderen slechts symbolisch kunnen doen. Het
Nieuwe Testament gebruikt het woord ‘dopen’ ook in de betekenis van
‘voor het geloof sterven’ (bijvoorbeeld Marcus 10:38,39). Maar ook wanneer wij dat slechts symbolisch doen, kunnen ook wij onze schuld belijden, belijden dat Jezus zonder schuld (voor ons) is gestorven, en een
beroep doen op zijn genade. En dan ontvangen ook wij de belofte (nu
al!) dat wij straks met Hem in dat Koninkrijk zullen zijn.
Rudolf Rijkeboer
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Overdenking
Gemeenschap aan het lijden van Christus
Wanneer we spreken over geloofsgemeenschap, bedoelen we
de gezamenlijke geloofsbeleving van mensen, die het eens zijn over

de grondbeginselen van hun geloof, dat zij op allerlei wijzen in de praktijk
brengen. Zij ervaren hun eenheid bij het samen bidden, zingen van liederen,
luisteren naar een aansporing uit Gods Woord. Zij voelen zich met anderen
verbonden in de gemeenschappelijke geloofsbeleving en lofprijzing.
Algemene overeenstemming over de grondbeginselen van het geloof is
noodzakelijk, want bij een diepgaand verschil van mening over een belangrijk
geloofsprincipe kunnen er twee dingen gebeuren: Of er zal tweedracht binnen de groep ontstaan, wat de geestelijke ontwikkeling niet zal bevorderen.
Of er wordt onderling afgesproken geen discussies te voeren over belangrijke
geloofswaarheden, met als gevolg verwatering van de uitleg van de Schrift
en een neiging zich vooral te richten op het morele leven. Ook dit gaat dus
ten koste van het diepere inzicht in Gods Woord.
Het Griekse woord: koinonia, dat in het Nieuwe Testament wordt vertaald
met ‘gemeenschap’, heeft een diepe geestelijke betekenis. Wat moeten wij,
bijvoorbeeld, opmaken uit Paulus’ gebruik van dit woord, wanneer hij zegt
dat het doel waar hij naar streefde – en waarvoor hij al het andere prijsgaf, en
zelfs als afval beschouwde, en schadelijk achtte voor zijn geestelijke leven –
was dat hij Christus mocht kennen “en de kracht van zijn opstanding en ...
aan zijn dood gelijkvormig wordende” (Flp 3: 10)? De vraag die wij ons stellen
is: als wij in de voetstappen van de apostel Paulus treden, hoe krijgen wij dan
“gemeenschap hebben aan het lijden” van Christus?
Het nieuwtestamentische woord betekent: samen met anderen aan iets deel
hebben: “Omdat nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook
Hij op dezelfde wijze daaraan deel gekregen” (Heb 2:14). Dit betekent dat
Christus dezelfde natuur had, die de volgelingen van God (de kinderen) met
elkaar gemeen hebben. Wanneer Paulus dus spreekt van “de gemeenschap
aan het lijden” van Christus, dan bedoelt hij een delen in dit lijden, een gemeenschappelijke ervaring hiervan. U zou u hierdoor wat ontmoedigd kun4
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nen voelen, want het zou niet alleen buitengewoon pijnlijk zijn daadwerkelijk
het intense lijden, dat Christus aan het kruis leed, te ervaren, maar ook allerminst waarschijnlijk dat dit u ooit zou overkomen. Is het dan voor u niet mogelijk gemeenschap te hebben aan het lijden van Christus? En maakt dit u
dan tot minder goede gelovige?
Vaak wordt alle aandacht gericht op de daad van de kruisiging van Christus,
terwijl voorbij wordt gezien aan alles wat daartoe heeft geleid: De voorbereiding door gehoorzaamheid en geduld van het geestelijk denken van het gelovige overblijfsel van Israël, in afwachting van de komst van de Verlosser. En
meer nog, de voorbereiding door geduld en gehoorzaamheid van die Verlosser zelf, in de jaren die aan het kruis voorafgingen. Bedenk eens: Hij werd geboren met dezelfde natuur als wij, en leed en werd beproefd. Hij werd “in alle
dingen op dezelfde wijze als wij verzocht (beproefd) ... maar zonder te zondigen”. Zo heeft Hij “de gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden” (Heb 2:14; 4:15; 5:8). Het lijden van Christus kwam voort uit de ervaring
van de zwakheid van zijn eigen menselijke natuur. Zoals al Gods kinderen
moest Hij beproefd worden door de natuurlijke verlangens zichzelf te behagen; zich te koesteren in de verwondering en bewondering van de menigten
die Hem volgden om zijn wonderen, en zich op hun wens door hen Koning te
laten maken. Was Hij niet de meest begaafde, ja zelfs geniale Mens die ooit
op aarde leefde? Kon Hij zijn unieke krachten niet gebruiken om enorm veel
te doen in de wereld voor het welzijn van massa’s mensen – en tegelijkertijd
zichzelf tot een rijk en machtig Man te maken? “Dit alles zal ik u geven, indien
U zich neerwerpt en mij aanbidt” (Mat 4:9).
Maar deze unieke gelegenheid om zelf op de voorgrond te treden en zich te
laten gelden, moest resoluut afgewezen worden. Alleen aan God kwam de
aanbidding toe, en Zijn wil moest gedaan worden. De nederige staat, waarin
de Zoon des mensen “geen plaats had om het hoofd neer te leggen”, moest
aanvaard worden. Hij moest de taak op zich nemen langdurig en onvermoeid
te getuigen van Gods gerechtigheid en genade, van het evangelie dat de
mens de enige gelegenheid biedt gered te worden van zonde en dood. En
verder was er tegenstand: van de kant van de discipelen die – hoewel aanvankelijk enthousiast, omdat zij dachten de Koning te hebben gevonden, die
spoedig de heerlijkheid voor Israël zou herstellen – verbijsterd en verontrust
raakten toen Hij begon te spreken over zijn aanstaande dood. Zozeer dat één
van hen Jezus ging zeggen dat dit Hem geenszins zou overkomen, waarmee
hij zich de bestraﬀende woorden op de hals haalde: “Ga weg, achter Mij, satan” (Mat 16:23). Tegenstand van die discipelen die – Jezus wist het van tevoren – Hem zouden verlaten, en vluchten voor hun leven toen de crisis kwam.
Fred Pearce en Alfred Norris
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En verder de tegenstand van de Joodse leiders, vastbesloten om hun eigen
positie te handhaven en hun godsdienstig systeem, koste wat kost, in stand
te houden. Waarbij ze zelfs zó ver gingen, dat ze zijn dood beraamden toen
Hij, tot grote verbazing van de scharen, Lazarus had opgewekt.
Deze dingen maakten deel uit van “het lijden van Christus”. Beproevingen die
voortkwamen uit zijn ervaring van een leven in “vlees en bloed” en van de
“tegenspraak die Hij van zondaren moest verdragen”. Het is wel duidelijk dat
het proces van “gehoorzaamheid leren” langdurig was. Het begon in zijn jonge jaren, toen Hij opgroeide in de genade en de gunst van God en de mensen.
Dit proces ontwikkelde zich snel in die druk bezette jaren, waarin Hij zo intensief bezig was met het prediken van het evangelie. Het bereikte zijn hoogtepunt in zijn grootse zelfovergave aan het kruis. Het kruis moet niet worden
beschouwd als iets op zichzelf staands. Zonder zijn trouwe toewijding aan de
eer en de wil van God, die in de daaraan voorafgaande jaren tot uitdrukking
kwam, zou Christus nooit in staat zijn geweest het hoogste oﬀer te brengen
als “het Lam van God dat de zonde der wereld op Zich nam”.
Zo wordt duidelijk hóe zijn volgelingen hun “gemeenschap aan zijn lijden” tot
uitdrukking moeten brengen. “Kom en volg Mij” zei Jezus tot zijn discipelen:
“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij ... Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt,
kan mijn discipel niet zijn” (Luc 9:23; 14:27). In de gemeenschap aan het lijden
van Christus is ook de dienst van elke dag inbegrepen. U hebt gemeenschap
aan het lijden van Christus, wanneer u probeert te leven zoals Hij deed: door
u zijn houding van eerbied voor God en Zijn Woord eigen te maken, en u hierdoor te laten leiden bij het nemen van beslissingen in uw leven; en door zijn
uitspraak ter harte te nemen: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees” (Joh 3:6)
U moet niet alleen medelijden hebben met Christus in zijn vreselijke doodsstrijd, en een dankbare liefde voor Hem hebben, omdat Hij zich voor u als
oﬀer heeft gegeven. U moet ook uw leven in overeenstemming brengen met
dat van Hem, met wat Hij heeft geleerd, en dit ook tonen in de manier waarop u uw dagelijks leven inricht. Daarbij aanvaardend wat u wordt opgelegd, in
trouwe dienstbaarheid en nederige onderwerping aan Gods wil, wetende dat
Hij een Vader is die barmhartig is voor Zijn kinderen omdat “Hij weet waarvan wij gemaakt zijn ... dat wij stof zijn” (Ps 103:14).
U wordt gesterkt in uw geloof en uw hoop, als u bedenkt dat God deze grote
dingen heeft gedaan, en Zijn Zoon zich hiervoor heeft overgegeven, opdat u
zou mogen leven. Een leven dat rijker en meer de moeite waard is wanneer u
6
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gelooft, en heerlijker in het Koninkrijk dat komt. Een leven in gemeenschap
met Christus, zoals toen God wandelde in de hof waarin Adam en Eva woonden. Van Henoch wordt gezegd dat “hij wandelde met God”. En dat kan gezegd worden van allen, die hun leven richten op het doel van God met de
schepping van de mens: dat zij worden “naar zijn beeld en als zijn gelijkenis”,
zoals Zijn Zoon is.
Om zover te komen, heeft u discipline nodig om uw karakter te ontwikkelen
en tot rijpheid te brengen. Een discipline die God u leert, door geboden die u
tot gehoorzaamheid aan Hem brengen. Adam en Eva faalden hierin, en na
hen allen die uit hen voortkwamen, zodat de relatie tussen God en mensen
werd verstoord. Dat maakte het nodig dat God geboden gaf om de gemeenschap met Hem te herstellen, of bij wie die aanwezig was te onderhouden. Zij
waren niet willekeurig, maar bedoeld om mensen geschikt te maken en houden voor gemeenschap met Hem. Elk bracht een aspect tot uitdrukking,
waaraan de mens moet voldoen, wanneer hij werkelijk deelgenoot van Hem
wil worden en zijn. De overtreding in de hof wierp onmiddellijk een belemmering op voor het contact met God, omdat die meer was dan een gebrek
aan gehoorzaamheid: een weloverwogen keuze van wat God had verboden;
een daad van opstand tegen Hem. De zonde van de Israëlieten lag niet in hun
menselijk falen, maar in hun hardnekkige opstandigheid, hun onbesnedenheid van hart. De besnedenheid van hart betekent een bevrijding van “het
vlees”, “het lichaam van de dood”, zodat u leeft “naar de Geest” (Rom 8:4).
Wanneer u de wil hebt om God lief te hebben met geheel uw hart en verstand, moet dit op de een of andere manier blijken: er moet iets zichtbaar
worden wanneer u zich aan de goddelijke discipline onderwerpt. De norm van
de Heer Jezus lag nooit beneden die van volmaakte gehoorzaamheid aan de
wil van zijn Vader. “Laten wij daarom … ons richten op het volmaakte” (Heb
6:1). Want door dat te doen wordt u gelijkvormig aan Christus en heeft u door
Hem gemeenschap met zijn Vader in de hemel.
Welk een vreugde zal het dan zijn, wanneer u zult mogen ervaren wat ware
gemeenschap is met Hem en met al Zijn kinderen, wanneer God woont bij de
mensen (Op 21). “Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk
ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze …” (Heb 12:28).
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Psalm 32

Welzalig is hij ... van wie de zonde bedekt is
In Psalm 51, die de vorige keer is behandeld, smeekte David om Gods vergiﬀenis
voor zijn zonde met Bathseba en de moord op Uria. Ondanks het feit dat de profeet Nathan tegen David gezegd had, “De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen” (2 Sam 12:13), wilde David zijn berouw uitstorten in het gebed van Psalm
51. God is bereid de zondaar te vergeven, maar wil graag een oprechte en berouwvolle smeking horen: “Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE ... Alleen, erken uw ongerechtigheid” (Jer 3:12,13). Dat had David gedaan, en hij was nu in
staat een tweede psalm te schrijven waarin hij zich verheugt dat zijn zonden zijn
vergeven. Zo hebben wij in Psalm 32 een uiting zonder weerga, van iemand die
van de genade van een vergevende God wil getuigen.
In de openingswoorden horen wij toch een weerklank van Psalm 1: “Welzalig de
man die niet wandelt in de raad van de goddelozen ...” Maar terwijl Psalm 1 een
beeld geeft van de volmaakte man (eigenlijk alléén te zien in de Heer Jezus
Christus) hebben we in Psalm 32 een beschrijving van de zondaar die, nadat zijn
zonden worden vergeven, ook ‘welzalig’ beschouwd wordt: hij wordt, als ’t ware,
in rang gelijkgesteld aan de volmaakte man!
David wil vertellen dat, ook al voelen wij ons terneergeslagen door ons falen, wij
ons wel mogen verheugen in de vergiﬀenis die God schenkt – wanneer wij werkelijk berouwvol zijn: “Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie
de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is” (vzn 1,2). In de brief aan de Romeinen
citeert Paulus deze verzen om te bewijzen dat wie geloof heeft “wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie
God gerechtigheid toerekent, zonder werken” (Rom 4:5-8).
In Psalm 32 bemerken we opnieuw het feit dat Koning David zijn persoonlijke
ervaringen, zijn innerlijke pijn, in openbaarheid wil brengen: “Toen ik zweeg,
teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want
dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een
zomerse droogte” (vzn 3,4). Met berouw kwam echter opluchting: “Mijn zonde
maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn
overtredingen belijden voor de HEERE”. En met deze belijdenis kwam het besef

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
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van Gods vergiﬀenis: “En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde”. Opvallend is het gebruik van hetzelfde woord ‘bedekt’ in zowel vers 1 als vers 5: Davids
zonde is door God ‘bedekt’ zodra hij niet meer die zonde probeert te bedekken.
Vers 5 doet ons denken aan Jezus’ gelijkenis van de Verloren Zoon. Deze jonge
man “reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven ... En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij ... Ik zal opstaan en
naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de
hemel en tegenover u ...” Maar al vóórdat hij zijn toestand met de vader kon bepleiten “was deze met innerlijke ontferming bewogen” (Luk 15:11-21). De vader
wist al dat zijn zoon zich bekeerd had. Evenzo wist God dat David berouw had,
en vergaf hem.
Net als in Psalm 51 gebruikt David de drie oudtestamentische woorden die alle
soorten zonden omvatten: zonde, ongerechtigheid en overtreding (vers 5). David maakte God zijn zonden bekend, zijn ongerechtigheid bedekte hij niet, zijn
overtredingen beleed hij. En uit zijn zonde, en uit het berouw dat hij in deze
psalm beschrijft, wil David anderen onderwijzen – vandaar dat bovenaan staat
de titel: “Een onderwijzing van David”. Dat David wil onderwijzen wordt verder
bevestigd in vers 8: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef
raad, mijn oog is op u”.
Alle gelovigen kunnen van de onderwijzing van David leren: “Daarom zal iedere
heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden” (vs. 6). God is altijd te vinden, maar wij moeten Hem in nederigheid en oprecht geloof zoeken: “Zoek de
HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is” (Jes 55:6; zie ook
Jer 29:12,13). En wie op God zó zijn vertrouwen stelt, zal door Hem beschermd
worden: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding” (vs. 7). In tegenstelling tot de
gelovigen: "De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt,
hem zal de goedertierenheid omringen” (vs. 10).
Psalm 32 heeft als uitgangspunt de zonde – een somber onderwerp. Maar de
psalmist wil niet somber blijven: de psalm is opgewekt, vol vreugde – de vreugde
van verlossing. Vers 1 begint met het woord ‘Welzalig’ (NBV: ‘Gelukkig’); vers 7
spreekt van “vrolijke gezangen van bevrijding”; en de psalm eindigt vol vreugde:
“Verblijd u in de HEERE en verheug u, zing vrolijk, alle oprechten van hart!” Ook
wij moeten toch blij zijn, dat wij in de Heer Jezus Christus verlossing mogen vinden. Als wij geloven en ons in gehoorzaamheid en belijdenis van ons geloof laten
dopen, mogen wij met vreugde uitzien naar zijn wederkomst en het vestigen van
zijn Koninkrijk op aarde.

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
John Morris
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De draak

en de

tien Rijken

2. Het nachtgezicht in Daniël 7
In het visioen dat Daniël op een nacht kreeg, en in hoofdstuk 7 van zijn boek beschrijft, zag hij vier beesten tevoorschijn komen uit een woelige zee. Deze vier
stellen dezelfde vier wereldrijken voor die in de droom van Koning Nebukadnezar van Babel afgebeeld werden als goud, zilver, koper en ijzer in een groot
standbeeld: Babel, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. Bij elk dier nam Daniël
een zekere ontwikkeling waar. De leeuw werd op twee voeten overeind gezet,
de beer
richtte
zich op
de ene
zijde op
en aan
de panter werd
heerschappij gegeven. Nog meer wordt gezegd over het vierde dier, en in het Rijk
dat het afbeeldt zijn drie fasen te onderscheiden.
De tien horens
Het dier zelf beeldt het Romeinse Rijk af als een niet te stuiten en alle weerstand
onderdrukkende macht. We moeten hier denken aan de periode toen het Rijk
van Griekenland werd opgenomen in het nog grotere Rijk van Rome, tot dit
afbrokkelde door het binnentrekken van Germaanse volksstammen.
De tien horens op zijn kop hebben betrekking op de daaropvolgende periode:
“uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan” (Dan 7:24). Dat deze tien niet
na elkaar verschijnen en elkaar opvolgen, valt op te maken uit het feit dat drie
van hen plaats moeten maken voor een elfde horen. Binnen het Romeinse Rijk
10
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zouden er gelijktijdig tien rijken verschijnen, wat blijkt te beantwoorden aan
Daniël 2:41: “En dat u de voeten en de tenen [tien in getal] gezien hebt deels van
pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk
wezen zal”. De eerste verwezenlijking van deze profetie lijkt te liggen in het ontstaan van Germaanse gemeenschappen en rijken die zich binnen het grensgebied van het Romeinse Rijk vestigden, onafhankelijk van elkaar waren en zich
aanvankelijk grotendeels gescheiden hielden van de oorspronkelijke bewoners.
Uit deze toestand zijn de Europese Rijken ontstaan. Dat het getal tien niet van
exacte rekenkundige betekenis is, blijkt uit het feit dat na deze ontwikkeling er –
volgens het boek Openbaring – ook in de eindtijd sprake is van tien.
Tussen deze tien rijken verschijnt een andere macht, die zowel aardse als geestelijke macht uitoefent. Drie van de tien horens moeten voor hem plaats maken:
“drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt” (Dan 7:8); “waarvoor er
drie uitvielen” (Dan 7:20); “en drie koningen ten val brengen” (Dan 7: 24).
Gods oordeel over de vier Rijken
Omdat we onze aandacht in deze studie vooral willen richten op het conﬂict ná
de wederkomst van Christus tussen Hem, de Koning van de koningen, en deze
‘tien koningen’ van de wereld, gaan we hier niet in op de betekenis van de kleine
horen. Na de verschijning van het vierde dier zag Daniël een ontzagwekkende
voorstelling van Gods oordeel over de wereld in de eindtijd: “Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan
de brand van het vuur” (Dan 7:11). De volledige vernietiging van alle menselijke
Rijken werd in de droomprofetie gezien als een gebeurtenis. De koning zag een
steen tegen de voeten van het beeld vallen, waardoor dit tot stofdeeltjes werd
verpulverd, die door de wind als kaf werden weggeblazen. In Daniëls visioen
werd hetzelfde voorgesteld als Gods oordeel. Vuur is in de Schrift een bekend
beeld van vernietiging. Pas na dit oordeel van het vierde Rijk wordt verteld dat
na verloop van tijd ook aan de andere Rijken een einde kwam.
Draagt Rome een grotere verantwoordelijkheid dan de vorige drie Rijken, omdat het een Romeinse stadhouder was die, op aandringen van de Joodse leiders,
Jezus liet geselen en kruisigen en dat dit Rijk schuldig was aan de vervolging van
Christus’ volgelingen? Het boek Openbaring motiveert Gods oordeel over het
‘Babel’ van de eindtijd met de woorden: “Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht ... in
haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen” (Op 18:5,24). Bovendien zijn het de tien koningen die uit het Rijk van Rome tevoorschijn zijn gekomen, die verantwoordelijk zijn voor het laatste conﬂict: “Dezen zullen oorlog
voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Heer
van de heren en de Koning van de koningen” (Op 17:14).
Arthur Hale
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Wat is waarheid? (1)
Waarheid en leugen
Hebt u uzelf wel eens afgevraagd
“wat is waarheid”, zoals Pilatus toen
Jezus hem zei dat Hij was gekomen
“om voor de waarheid te getuigen”?
In de Bijbel in gewone taal zegt Jezus:
“Ik moet de waarheid bekendmaken.
Daarvoor ben ik geboren …. Iedereen
die aan de kant van de waarheid
staat, luistert naar mijn woorden” (Joh 18:37,38). De Joden leverden Jezus aan Pilatus over omdat een
(groot) deel van hen niet aan de kant
van die waarheid stond. Vanaf de
Pinksterdag kregen zij de gelegenheid die kant alsnog te kiezen, op de
prediking van diezelfde onomstotelijke waarheid dat Jezus de Christus is.
Maar de meesten “hebben de waarheid van God vervangen door de leugen” (Rom 1:25) dat Jezus niet is opgestaan uit de doden, en dus niet de
Christus is maar een door God vervloekte. Johannes zegt over hen, herinnerend aan de naam van hun aartsvader Jakob – bedrieger – “Wie is de
leugenaar, anders dan hij die loochent
[ontkent] dat Jezus de Christus is?” (1
Joh 2:22). Immers zo iemand maakt
God – Die over Jezus gezegd heeft: “U
bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik
Mijn welbehagen heb” (Mar 1:11) – tot
Leugenaar.
Dit is een (zeer belangrijk) voorbeeld
van het contrast dat God en Zijn Zoon
maken tussen waarheid en leugen of
bedrog: Zíjn waarheid tegenover de
12

menselijke leugen van ontkenning en
verdraaiing. God is de absolute Waarheid. Hij is in Zijn Zoon, en wat de
Zoon spreekt is wat God zegt, en daarom ook absolute Waarheid. Jezus zei:
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven” (Joh 14:6). We moeten dat begrijpen in de zin van dat God doet wat
Hij zegt, en dus ook nakomt wat Hij
door Zijn Zoon en Zijn profeten en
apostelen zegt. Uit wat volgt uit hun
woorden blijkt dat zij Waarheid hebben gesproken. Dat is geen stelsel van
feiten en wetmatigheden, waarmee je
een ander ‘om de oren kunt slaan’,
maar wat in overeenstemming is met
de werkelijkheid. Als God Werkelijkheid is, dan is wat Hij van Zichzelf bekendmaakt Waarheid. Alleen wie leeft
en handelt vanuit de overtuiging van
de Waarheid dat God is en doet wat
Hij zegt, is zelf ook ‘waarheid’, en kan
anderen er (met Gods hulp) van overtuigen dat God niet liegt (Numeri
23:19, 1 Samuël 15:29, Titus 1:2, Hebreeën 6:18), maar betrouwbaar is.
Een belangrijke vraag
Hoe komen mensen ertoe “de waarheid van God” te “vervangen door de
leugen”, of zoals Paulus ergens anders
zegt: “de liefde voor de waarheid niet
aangenomen hebben” (2 Thes 2:10)?
Er zijn globaal gesproken drie mogelijkheden, die we afzonderlijk bekijken.
De Waarheid niet willen aanvaarden
Iemand die de Waarheid niet wil aanBijbelpassages uit de HSV, tenzij anders aangegeven

vaarden, doet dit uit verzet daartegen.
Het is een bewuste, actieve – zelfs vijandige – daad van verzet. Hij heeft een
andere opvatting en wil daar koste wat
kost aan vasthouden, of heeft een ander doel of ideaal dat door die Waarheid in gevaar dreigt te komen.
Petrus bezigt in zijn tweede brief (3:5)
‘willens en wetens’, ‘met opzet’:
Want willens en wetens ontgaat hun
… (NBG’51)
Want willens (en wetens) is het hun
onbekend … (HSV)
De mensen, die zo spotten, vergeten
met opzet … (Bijbel in gewone taal)
Wij zouden nu zeggen dat zij ontkenners zijn van God; en als zij wel in Hem
beweren te geloven, ontkennen zij Zijn
werkzaamheid op aarde – wat evengoed neerkomt op het ontkennen van
Zijn bestaan en dus van de Waarheid.
De reden van ontkenning en verzet
voor de Joodse leiders in Jezus’ tijd
was dat zij hun positie zouden verliezen en daarmee hun voorrechten en
de voordelen die ze konden behalen
(Johannes 2:13 e.v., Lukas 19:45 e.v.).
In de Schrift lezen we meer dan eens
over mensen die “niet willen”. In zijn
gelijkenissen houdt Jezus zijn tijdgenoten, die Hem en zijn boodschap niet
willen aanvaarden, een spiegel voor. In
een daarvan stelt Hij zich voor als de
koning die zij niet willen (Lukas 19:14).
Jezus treurt over het lot van hen die
Hem niet aanvaarden als hun door
God gezonden Redder uit het oordeel:
“u hebt niet gewild” (Mat 23:37, Luk
Jan Koert Davids

13:34). Dit is de houding waarover
God al sprak door de profeet Jesaja:
“Door terugkeer en rust zou u verlost
worden … maar u hebt niet gewild. U
zegt: Nee!” (Jes 30:15,16). Gods conclusie is: “… dit volk … tegen wie Hij
zei: Dit is de rust … maar zij wilden
niet luisteren” (Jes 28:11,12). Ook
door de profeet Jeremia klaagt de
HEERE Zijn volk aan wegens hun weigering naar Hem te luisteren. En als
God blijft aandringen, stoppen zij de
vingers in hun oren, omdat het niet
langer aan te hoeven horen “zij weigerden (er) acht op te slaan. Zij zetten (hun) schouder (er) dwars
(tegenin) en stopten hun oren toe om
niet te hoeven luisteren” (Zach 7:11;
zie ook Hand 7:57). De profeet Jeremia klaagt: “Tegen wie zal ik spreken,
en (wie) zal ik waarschuwen dat zij
zullen luisteren? Zie, onbesneden is
hun oor, zodat zij niet in staat zijn om
er acht op te slaan ...” (Jer 6:10). Dat
is ook wat de HEERE tot Ezechiël zegt:
“Maar het huis van Israël wil naar u
niet luisteren, omdat zij naar Mij niet
willen luisteren, want heel het huis
van Israël heeft een hard voorhoofd
en zij zijn hardleers” (Ezech 3:7). Israël
is hierin niet anders dan andere mensen; omdat Israël niet anders dan de
‘heidenen’ wilde zijn, is in hen juist te
zien hoe de mens in algemeenheid is.
Het is hun eigen keuze en voornemen
niet te luisteren en te kijken.
Wat doet u, als u vanuit de Schrift
wordt verteld wat God openbaart, en
dit niet aansluit bij uw opvattingen?
(wordt vervolgd)
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dit is het

Land

het Meer van Galilea
Het meer van Galilea wordt in de Bijbel met meerdere namen vermeld:
Kinnéreth komen we voor het eerst tegen in Numeri 34:11, bij het vaststellen van de oostgrens van het land Kanaän, dat nu de grens met Syrië
is. Waarschijnlijk is de naam ontleend aan een van de vestingsteden die in het erfdeel van Naftali lagen: Kinnéreth
(Joz 19:35). In Lucas wordt het Meer van Gennésareth genoemd (5:1). De huidige staat Israël noemt het weer met de
oude benaming Meer van Kinnéreth, en de Arabieren spreken van Barh Tabariya (Meer van Tiberias). In de evangeliën
lezen we ook herhaaldelijk over het Meer van Galilea. In de
dorpen en steden aan de oever speelde zich een groot deel
van het leven en werk van de Heer Jezus af.
Dit meer vormt een enorm zoetwater reservoir, waarin het
regenwater van de zuidelijke hellingen van de Hermon en
het Libanongebergte, via de drie bronrivieren van de Jordaan, door de boven-Jordaanse laagvlakte wordt afgevoerd. Het meer ligt
208 meter beneden de Middellandse Zee spiegel, op een afstand van 45
km daarvan. Van noord naar zuid heeft het meer een lengte van 21 km, de
breedte van oost naar west is ± 12 km. De grootste diepte is 48 m. In het
zoete water wemelt het van karpers en platvissoorten. Evenals in Jezus’
dagen wordt er druk gevist aan de oevers van het meer.
De temperatuur is in de winterperiode zeer aangenaam (± 18ºC); maar ‘s
zomers kan het heel warm zijn (aug.
38ºC). De lage ligging is er de oorzaak
van dat plotseling hevige stormen kunnen opsteken. De warme lucht stijgt
langs de bergwanden omhoog, en dit
veroorzaakt een tegenstroom van koelere bergwinden omlaag, die het water in
het meer hevig in beroering kunnen
brengen. Dit is wat er staat in Marcus
4:37 (NBG’51): “Er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in
het schip, zodat het schip al vol liep”.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Dagelijks leven in Bijbeltijd
2. wat een Israëliet at en dronk
Inleiding
In het eerste artikel over een dag in het leven van een Israëliet, hebben we gekeken naar wat men vooral in en om het huis deed. Daarbij kwamen ook de maaltijden aan de orde. We hebben echter nauwelijks stilgestaan bij wat men at en
dronk. God had Israël beloofd dat het land waar zij heengingen een land zou zijn
‘overvloeiend van melk en honing’ (Exodus 3:8, Deuteronomium 8:8), en van
‘beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de
bergen’ (Deuteronomium 8:7). Daarmee bedoelde Hij een vruchtbaar land, waarin zij een overvloed van goed en lekker eten en drinken zouden hebben (vers 9).
Er waren inderdaad tijden van zegen en overvloed, maar omdat het volk God
vaak ongehoorzaam was, was er ook vaak armoede en gebrek.
Brood
De belangrijkste maaltijden van de dag waren het ontbijt en de avondmaaltijd.
Die maaltijden waren voor de meeste mensen eenvoudig, en brood was daarbij
het hoofdonderdeel. ‘Brood eten’ was gelijk aan ‘een maaltijd gebruiken’. Brood
was een eerste levensbehoefte, en daarom synoniem voor het leven zelf. Het
natuurlijke leven wel te verstaan. Omdat dit tijdelijk is, ook al eet je elke dag,
heb je geestelijk voedsel nodig voor het eeuwig leven. Dat is even essentieel als
het dagelijks brood, en Jezus noemde zichzelf om die reden ‘het levende
brood’ (Johannes 6:35). Alleen door Hem kan een mens eeuwig leven ontvangen
– zowel Jood als niet-Jood.
Het meel waarvan brood werd gebakken was tarwemeel (van eenkoren, emmertarwe of spelt) of gerstemeel. Dit laatste was goedkoper. Het was minder geliefd, maar de armere mensen waren erop aangewezen. Galilea was in Jezus’ tijd
een arm gebied, en in het Johannesevangelie lezen we over een jongen die wat
gerstebroden heeft (6:9 en 13), waarvan Jezus duizenden mensen te eten geeft.
Er werden ook heel voedzame broden gemaakt van granen en bonen. Ezechiël
kreeg de opdracht zo’n brood te maken (Ezechiel 4:9). Ook werd er wel ongemalen graan gegeten, vers als men onderweg honger kreeg en langs korenvelden
liep (Leviticus 23:14, Matteüs 12:1), of geroosterd (1 Samuël 17:17).
Gebaseerd op Het dagelijks leven in de Bijbel van KokBoekencentrum Uitgevers
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Dagelijks leven in Bijbeltijd
Het brood dat men at moeten we ons niet voorstellen zoals wij dat kennen. Zulke hoge broden konden pas sinds de Romeinse tijd gebakken worden, toen een
oven werd ontwikkeld waarin de bakruimte is gescheiden van het ovenvuur. Het
brood was tot die tijd plat (matzes). De gebruikelijke methode om brood te eten
was het te breken (Matteüs 14:19, Handelingen 27:35). Bij het brood werd gegeten wat er voor handen was: zoals boter, olijven, kaas, honing, vis, vruchten.
Groente en vruchten
Een andere belangrijke voedselcomponent was dan ook groente en fruit. We
lezen over linzen (Genesis 25:34) en bonen (2 Samuël 17:28). In de woestijn
dachten de Israëlieten aan de stoofpot met komkommers, meloenen, prei, uien,
knoﬂook, die ze in Egypte aten (Numeri 11:5). Daniël at aan het hof in Babel liever vegetarisch dan zich te verontreinigen met onrein (varkens)vlees (Daniël 1:8
en 12). Met brood schepte men de groenten uit de pot waaruit allen aten.
Naast groenten waren vruchten een onmisbaar voedingsonderdeel. Vijgenbomen stonden overal, en de vijgen werden vers en gedroogd gegeten (1 Samuël
25:18, Marcus 11:13). Verder wordt de granaatappel(boom) speciﬁek genoemd
(Deuteronomium 8:8; Haggaï 2:20). Druiven werden veel geteeld om er sap van
te persen en/of wijn van te maken; maar ze werden ook vers gegeten (Numeri
13:23) of gedroogd tot rozijnen (1 Kronieken 12:40). Een andere veel gekweekte
vrucht waren olijven. Ze werden als vrucht gegeten en er werd olie van geperst.
Vlees en vis
God stond Noach toe vlees te eten (Genesis 9:2 en 3), en in de ‘Wet van Mozes’
werd aangegeven dat men vlees mocht eten en welk vlees (Deuteronomium
12:20,21; Leviticus 11). Maar klaarblijkelijk werd het vlees van vee alleen gegeten
bij bijzondere momenten: als men gasten had (Genesis 18:6-8, Richteren 6:19),
op een feestdag (Lucas 15:23) en van sommige gebrachte oﬀers (Leviticus 7:16).
Er werd wel wild en gevogelte geschoten of gevangen (Genesis 27:3; Job 18:810, Amos 3:5). Vis zal wel een belangrijke proteïnebron zijn geweest. Israël ligt
aan de Middellandse Zee, heeft meren en beken en een rivier. Er waren vissers
(Jesaja 19:8). In Egypte waren de Israëlieten al gewend vis uit de Nijl te vangen (Numeri 11:5). We lezen over vis
hengelen (Job 40:20) en vangen in fuiken (Prediker 9:12) en netten
(bijvoorbeeld Marcus 1:16). Vlees en vis
werden gebraden, geroosterd of gekookt gegeten.
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Afbeeldingen ‘st petersvis’: parks.org.il; honingraat: lush.com

2. wat een Israëliet at en dronk
Melk, boter en kaas
De Israëlieten hielden allerlei dieren die melk konden geven: runderen, schapen,
geiten, kamelen. Melk werd niet alleen gedronken, maar ook verwerkt tot boter
(Spreuken 30:33) en kaas (Job 10:10, 2 Samuël 17:29).
Zout
Gerechten werden op smaak gebracht met zout (Job 6:6). Het was een teken van
gastvrijheid als je je gast zout bij de maaltijd aanbood. Zout moest worden gebruikt bij oﬀers (Leviticus 2:13, Numeri 18:19). Het heeft een conserverende en
genezende werking. In de tijd van Jezus was er in Magdala (waar een van de Maria’s woonde) een bloeiende visindustrie, waar vis werd gezouten en verhandeld.
Kruiden en specerijen
Gerechten werden gekruid met wilde kruiden, die men ook wel als tuinkruiden
kweekte (Jeremia 29:5). Zo werden voor het Pesachmaal ‘bittere kruiden’ gebruikt (Exodus 12:8). Volgens de Misjna, een toelichting op de geboden en verboden in de Thora, zijn dat: latuw (een soort sla), chichorei, waterkers, kruisdistel en bitterkruid. Door de handel met het Oosten kwamen op een gegeven
moment ook specerijen beschikbaar, maar vanwege de kostbaarheid zullen alleen de rijken zich die hebben kunnen veroorloven. De specerijen waar in veel
vertalingen over wordt gesproken zijn waarschijnlijk geurstoﬀen.
Zoetstoﬀen
In Israël kende men nog geen suiker. Als zoetstof werden verschillende producten gebruikt. Het meest begeerd was honing. Men zocht waar wilde bijen hun nest
hadden, en nam dan wat van de honing om direct te
eten of brak een stuk van de honingraat af om mee te
nemen (Deuteronomium 32:13; Richteren 14:8,9; 1 Samuël 14:25-27). Ook werd honing gebruikt om brood te
zoeten tot honingkoek (Exodus 16:31). In Egypte en Assyrië werden ook bijen in
korven gehouden, en misschien werd dit ook in Israël gedaan. Een andere zoetstof werd verkregen door druivensap in te koken tot een dikke siroop. Die werd
als broodbeleg gebruikt, maar ook wel verdund met water als drank.
Drinken
De belangrijkste vochtbron voor een Israëliet was water. Dat werd puur gedronken, maar ook wel gemengd met bijvoorbeeld druivensiroop, dat een heerlijke
zoete drank opleverde. Ook waren er veel wijngaarden. De druiven werden geperst tot druivensap, dat daarna werd gedronken (Jesaja 65:8) of verwerkt tot
wijn. Daarnaast leverde het vee melk.
Jan Koert Davids
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God rechtvaardigt wie Hij wil
Met de brieven van Paulus is het vaak alsof je één kant van een telefoongesprek
hoort. Nu is het gelukkig zo dat hem veel gevraagd wordt, en uit het antwoord
kun je de vraag wel aﬂeiden; maar toch mis je wat de gemeenten hem vertellen.
In Romeinen 9 viel mij op dat Paulus zich in de eerste zin best wel fel uitdrukt: “Ik
spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de
Heilige Geest” (9:1 HSV). Hij gaat hier uit van de bepaling in de Wet “op de verklaring van twee of drie getuigen”, en zegt dat die getuigen in zijn geval zijn: zijn
eigen geweten, Christus en de heilige Geest.
Paulus zegt in vier van zijn brieven dat hij niet liegt, in Romeinen, 2 Korintiërs,
Galaten en de brief aan Timoteüs, en in alle vier de gevallen gaat het over zijn
roeping om naar de heidenen te gaan, en de problemen die dat oplevert met
Joden. Hieruit kunnen we wel aﬂeiden dat hij er door de zogenaamde Judaïsten
van beschuldigd wordt dat hij liegt. Maar het gaat verder dan dat.
Meerdere commentaren menen uit de woorden in Romeinen 9 op te moeten
maken, dat hij ervan beschuldigd wordt dat door hem zich niet meer Joden bekeren. Het gaat er niet om dat hij aan heidenen predikt, maar dat het geen onderdeel van hun bekering is dat ze zich aan de Wet onderwerpen door de uiterlijke kenmerken van het Jodendom aan te nemen. Dat is best een heftig verwijt.
Het gebrek aan interesse van zijn volksgenoten is dan ook, in vers 2 HSV, “een
grote bron van droefheid voor mij, en een voortdurende smart voor mijn hart”. In
de volgende hoofdstukken gaat hij in op enkele vragen die je zou kunnen stellen:

Betekent het evangelie, zoals Paulus dat predikt, dat God Zijn verbond
met Israël verbroken heeft? Natuurlijk is de stelling terecht dat Israël het
verbond gebroken heeft, maar blijft God dan niet trouw aan Zijn beloften?

Als God altijd al van plan geweest is Joden en heidenen gelijkwaardig te
behandelen, waarom heeft Hij dan Israël uitgekozen?

Als het niet aan Paulus ligt, hoe verklaar je dan dat nagenoeg alle Joden
geen verlossing willen accepteren buiten de Wet om?

Wat is de toekomst voor Israël, als ze de heilsboodschap niet aannemen?
Dit zijn duidelijk de vragen waar het Joodse deel van Paulus’ gehoor mee worstelt, en die hem mogelijk ook gesteld worden door hen die de leer van Paulus
trouw blijven. Het zijn ook deze vragen waar hij verder op in gaat in de volgende
hoofdstukken. Maar eerst laat hij in vers 3 HSV toch zien hoezeer hij zich verbonden voelt met zijn volksgenoten: “Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees”.
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Als Paulus dit zegt, met zijn zeer grondige kennis van de Schrift, kan het niet anders dan dat hij aan Mozes denkt. Als het volk, na de verbond-sluiting volledig de
mist in gaat, pleit Mozes voor het volk: “Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven
hebt” (Ex 32:32 HSV). Maar Paulus kent ook het antwoord dat God Mozes gaf.
Dat Paulus zich verbonden voelt met zijn volksgenoten is ook niet zo vreemd. De
Joden hadden inderdaad grote voorrechten, zoals Paulus ze hier noemt. Hij somt
ze allemaal op, in een aantal zelfstandige naamwoorden:
 de adoptie – dat God hen als kinderen aangenomen heeft;
 de glorie/heerlijkheid – mogelijk wordt hiermee bedoeld dat ze mochten
delen in de heerlijkheid van God, Zijn aanwezigheid in hun midden, vanaf
de Sinaï, en later ook Zijn aanwezigheid in de tempel in hun midden’;
 de verbonden, meervoud – en daarmee wordt dus meer dan alleen het verbond met Abraham bedoeld, maar ook dat met Isaak en Jakob, en dat met
David en mogelijk ook met meer;
 de wetgeving – om te kunnen leven volgens een reeks bepalingen die, als
het goed was, zouden leiden tot ontzag voor God van de andere volken,
zoals Mozes hen voorhoudt: “En welk groot volk is er, dat inzettingen en
verordeningen heeft, zo rechtvaardig, als heel deze wet?”;
 de eredienst – hiermee wordt bedoeld de wijze waarop het Joodse volk
God kon aanbidden op een Hem welbehaaglijke wijze, dat Hij hun God
was, en zij Zijn volk;
 de beloften – en dat zijn er vele...;
 de vaderen, waarmee de aartsvaders worden bedoeld, zij door wie alle zegeningen ook hen bereikt hebben;
 uit het Joodse volk is zelfs, zoals ook beloofd, de Christus voortgekomen.
En in het licht van dit alles is het bijna onbegrijpelijk dat er in de gemeente waaraan Paulus schrijft meer heidense bekeerlingen zijn dan gelovigen met een Joodse achtergrond. In feite geeft Paulus de oorzaak van dit probleem: “Hoewel ze er
niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op
grond van hun geloof. Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet rechtvaardig
te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof
het van hun daden afhing, en niet van geloof” (Rom 9:30,31).
En Paulus voelt zich één met zijn volksgenoten, omdat hij precies hetzelfde was.
Met een ijver voor God en Zijn Wet had hij broeders en zusters opgepakt en hen
voor het gerecht gesleurd, waarna velen waren omgebracht. Tot hij ineens die
woorden hoort “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?”.
Het principe dat zij zo gemakkelijk konden vergeten, was wat hun profeten hen
voorgehouden hadden: “de rechtvaardige zal door zijn geloof leven”. Het woord
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‘rechtvaardig’ heeft een hele theologische lading gekregen, maar het woord betekent eenvoudig: vrijgesproken in een rechtszaak; de aanklacht is verworpen, de
beschuldigde is vrijgesproken, of in Bijbelse termen: rechtvaardig. Al vanaf Genesis zien we dat in de praktijk; woorden waar Paulus ook naar verwijst: “En Abram
geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid” (Rom 4:3).
Als we dat vers in Genesis 15 opzoeken zien we dat Abram vragen stelt: Waardoor zal ik het weten? Dat is niet twijfelen, maar zich afvragen hoe dat zal gebeuren. We zien hetzelfde bij Maria, die wel gelooft wat de engel haar zegt, maar wil
weten hoe het zal gebeuren. Vragen stellen mag, maar de basis is dat God het
belooft, en het dus zal gebeuren. Dat is ook wat Paulus in Romeinen 4:20)
schrijft: “Hij (Abraham) twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij
niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan
overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. Daarom ook is het
hem tot gerechtigheid gerekend”. Paulus gaat verder door erop te wijzen dat dit
niet opgeschreven is als een stukje geschiedenis, maar als les voor anderen. Wij
krijgen niet dezelfde belofte van een zoon, zoals Abraham, maar God heeft nu
andere beloften gedaan: “Want ook wij [zij die met Christus zijn verbonden] zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus,
onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging” (vs. 24).
En dit hadden de Joden kunnen en moeten weten. God had hen niet verlaten, en
was hen niet vergeten, maar zij gingen de menselijke kant op door te denken dat
rechtvaardiging ook afhing van hun eigen gedrag, dat ze behoudenis moesten
verdienen. Je moest je tenminste houden aan de uiterlijke bepalingen van de Wet
om voor rechtvaardiging in aanmerking te komen. En dus gaat Paulus in drie afzonderlijke betogen in op de vragen die we eerder stelden. Zijn antwoorden zijn
steeds onderbouwd met citaten uit het Oude Testament, en dat is in deze situatie, waarin hij zich voornamelijk tot bekeerde Joden richt, heel belangrijk.
Het eerste (9:7-29), en waar we als mensen soms moeite mee hebben, is dat de
keuze om te rechtvaardigen aan God is. Omdat wij niet alle feiten kennen wordt
ons ‘rechtvaardigheidsgevoel’ soms geweld aangedaan. Paulus gebruikt niet voor
niets het beeld van de pottenbakker. Hoe kan het leem ooit zeggen dat het iets
anders wil worden? “Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig
wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.’ Alles hangt dus af van
God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. Zo
zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen in leven gelaten om u
mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’ Dus God
is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil” (Rom 9:14-18).
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En zo beslist God om niet Ezau aan te nemen maar Jakob. Hij beslist ook, zoals
Jezus al zei, wie de nakomelingen van Abraham zijn: “God heeft zijn belofte niet
gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: ‘Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.’ Dat
wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar
gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte” (vs. 6). En bovendien, zegt hij, zijn ook de kinderen van Ezau niet hét nageslacht van Abraham.
God verkoos Israël, en Hij kan ook anderen kiezen. En wij denken dan: ‘ja, maar
hoe zit het met de vrije wil als God alles al besloten heeft, mensen uitkiest en alles leidt? En waarom moeten we dan nog voor een rechterstoel verschijnen?’ Of
in de woorden van Paulus: “Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept God ons dan
nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’” (vs. 19). Dit laatste moeten we niet verkeerd begrijpen. Paulus betoogt dat wat God wil ook in
werkelijkheid gebeurt, zoals de pottenbakker beslist wat er met de klei gebeurt.
Zijn tweede betoog vinden we in hoofdstuk 9:30 tot 10:21, en beschrijft juist de
vrijheid van mensen en hun verantwoordelijkheden binnen die Goddelijke wil. In
de Schrift wordt vaker een paradoxale opmerking gemaakt. Het ene vers lijkt tegenstrijdig aan het andere, maar dat is om ons te leren dat we beide kanten van
dezelfde munt moeten bekijken. Het laat zien dat die uitverkiezing door God
leidt tot het tot stand brengen van een volk dat zich aan Hem bindt door geloof.
Aan het eind van hoofdstuk 9 citeert Paulus Jesaja: “In Sion leg ik een steen neer
waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem
gelooft, komt niet bedrogen uit”. Het lijkt een citaat, maar in werkelijkheid is de
taal van één vers gevoegd in een ander. Hij combineert de volgende twee verzen:
“Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen
grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest,
hoeft geen andere toevlucht te zoeken” (Jes 28:16). Maar de beschrijving van de
steen vervangt hij door de woorden van Jesaja 8:14 “Hij zal tot een heiligdom
voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt
…”. Dus de steen is voor de een een hoeksteen waarop zijn geloof gevestigd is, en
voor de ander een struikelblok. De steen zou een toetssteen worden, voor geloof
of tot struikeling. Of zoals Paulus in hoofdstuk 10:4 schrijft: De wet vindt zijn doel
in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.
Het derde betoog, in hoofdstuk 11, toont hoe God Zijn daad van verlossing volbrengt, en Paulus sluit af met de woorden: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom,
wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn
wegen … Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in
hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen” (vzn 33,36).
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Ontmoeting

met:

Het verhaal van Jona is bij jong en oud bekend. Er is zelfs een kinderliedje
over. Maar hoe ziet u Jona? Als een ongehoorzame profeet? Misschien
denkt u, dat u nooit zo ongehoorzaam als hij zou zijn. Maar is dat zo? Zou
u naar de vijand gaan om die te redden? In het boek Jona lezen we nergens dat hij een profeet is. Maar in 2 Koningen staat wat meer over hem:
Hij was werkzaam kort voor of tijdens de regering van koning Jerobeam II
van het Tienstammenrijk Israël (793-753 v. Chr.): “Hij (Jerobeam) bracht
ook het gebied van Israël van Lebo-Hamath tot de zee van de Vlakte [aan
Israël] terug, overeenkomstig het woord van de HEERE, de God van Israël,
dat Hij gesproken had door de dienst van Zijn dienaar Jona, de zoon van
Amitthai, de profeet uit Gath-Hefer” (2 Kon 14:25). Hier wordt Jona een
dienaar en profeet van God genoemd. Ook de Heer Jezus spreekt over
hem als “de profeet Jona” (Mat 12:39). Sommige mensen wilden graag
een bijzonder teken van Jezus zien, maar dat gaf Hij niet. Wel gaf Hij ‘het
teken van Jona’ (vs. 40).
‘Jona’ betekent ‘duif, vrede’. Zijn mooie boodschap dat Israël een gebied
weer mocht terugveroveren zou als muziek klinken in de oren van de luisteraars en doet zijn naam eer aan, met veel liefde profeteerde hij deze
boodschap. Maar zijn nieuwe opdracht, ongeveer 20 jaar later was totaal
anders. Israël had zwaar te lijden onder Assyrië, en moest veel schatting
betalen. Assyrië was bezig een wereldmacht te worden. Ninevé was de
hoofdstad van dat meedogenloze Rijk. Jona moest naar het hart van de
vijand om daar te prediken. Dat kon Jona niet begrijpen, daar wilde hij
niet aan meewerken. Hij wilde een vrij Israël, en verwachtte dat God
daarvoor zou zorgen. Deze goddeloze hoofdstad moest vernietigd worden en niet gered. Hij besloot daarom om niet te gaan. Net als Adam
dacht hij zich voor God te kunnen verstoppen. Hij dacht niet aan de woorden van David. “Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten” (Ps 139:7 en verder). Door een harde les leerde Jona zijn eigen
belangen opzij te zetten en Gods liefde voor alle mensen te zien.
Hij ging er vandoor op een schip, en toen de bemanning tijdens een
storm hoorde voor Wie Jona Jona op de vlucht was, riepen zij tot de God
van Jona om redding: “Och HEERE, laat ons toch niet vergaan om het
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Jona
leven van deze man!” (1:14). Nadat de storm bedaard was toen ze Jona
op zijn verzoek overboord hadden gegooid, erkenden zij de almacht van
deze HEERE: “Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de HEERE; zij
brachten de HEERE een slachtoﬀer en legden geloften af” (vs. 16).
Toen hij in het donkere binnenste van de vis die hem had opgeslokt de
dood nabij was, kwam Jona tot inkeer. Hier klonk zijn roep tot God: “Ik
riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de
schoot van het graf riep ik om hulp” (2:2). De HEERE redde hem – Hij
wees hem in Zijn barmhartigheid niet af: “Het woord van de HEERE
kwam voor de tweede keer tot Jona: Sta op, ga naar de grote stad
Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek” (3:1,2).
In Ninevé schrokken de koning en de inwoners. De koning riep iedereen
op zich te bekeren, en zei: “Wie weet zal God Zich omkeren, berouw
hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen!” (vs. 9). De HEERE vernietigde daarom Ninevé niet. De Heer Jezus
haalde dit later aan toen men Hem niet geloofde: “De mannen van
Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen
het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona;
en zie, meer dan Jona is hier!” (Mat 12:41). Jona was boos over de redding, en zei dat hij daarom niet wilde gaan – want hij wist dat de HEERE
barmhartig was. Hij wilde niet meer leven. De HEERE was geduldig, en
vroeg hem: “Bent u terecht in woede ontstoken?” (4:4). Jona gaf geen
antwoord en hoopte nog dat de stad verwoest zou worden. Hij zocht een
mooi plekje uit om alles goed te kunnen zien. Nergens was helaas schaduw. Opeens groeide er een ‘wonderboom’, die heel hard groeien. Precies op de plek waar hij zat. Hij zat nu heerlijk in de schaduw. Maar de
volgende dag zorgde de HEERE dat de boom doodging en dat een oostenwind Jona in de felle zon liet zitten. Jona was zo kwaad, dat hij liever
wilde sterven. Maar de HEERE wees hem terecht met de prachtige woorden in Jona 4:10 en 11.
Jona moest leren dat de HEERE er niet alleen is voor de Israëlieten. In zijn
boekje zien we de barmhartigheid van de HEERE voor alle mensen. Ook
voor ons niet-Joden is er redding van de zonde en dood.

vrouwen en mannen in de Bijbel
Nel Davids
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3. Wie is de Heer? (2)

De Vader en de Zoon (vervolg van het vorige artikel)

We gaan verder met de aspecten van het wezen van de Vader en de Zoon.
De Mens Christus Jezus
Jezus wordt nergens in de Schrift ‘God de Zoon’ genoemd, maar altijd de Zoon
van God of Gods Zoon. Dit alleen al zou voldoende moeten zijn in te zien, dat Jezus niet God of een deel van God was, Die als mens of in mensengedaante vanuit
de hemel op aarde was gekomen. Als de nieuwtestamentische schrijvers iets zeggen over zijn wezen, noemen zij Hem ‘Mens’, ‘Man’ nadat Hij is verhoogd tot
Gods rechterhand in de hemel! Het kan daarom geen betrekking hebben op zijn
wezen tijdens zijn leven op aarde, zoals velen menen. Dit sluit aan op wat God
door Jeremia zei “de vrouw zal een man omvangen” (31:22). Het nieuwe dat God
zou scheppen is niet dat de vrouw God zou omvangen, maar dat een vrouw zonder ‘omvangen’ te zijn door een man zwanger zou worden, zoals Hij door Jesaja al
had gezegd dat de maagd zwanger zou worden.
Op de Pinksterdag zegt de apostel Petrus over Jezus Christus “Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is” (Hand 2:22). Als Jezus God
was, had Petrus niet hoeven zeggen dat Hij door God was aangewezen, maar –
direct als hij was – iets gezegd als: ‘Jezus de Nazarener, de God Die tot ons is
neergedaald uit de hemel’.
Mochten er hier bij u toch twijfels blijven, dan zouden die geheel moeten verdwijnen door de woorden van de apostel Paulus, als hij in zijn eerste brief aan Timotheüs het wezen van Jezus moet aangeven. Uitgaande van het sjema, dat God
één is, dus dat er één (ongedeelde) God is, moet hij aangeven wie en wat Jezus
dan is. En de enige mogelijkheid daarbij is dat Hij Mens is: “Want er is één God. Er
is ook één Middelaar (tussen) God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Tim
2:5). En nogmaals: Paulus heeft het over Jezus Christus ná zijn opstanding en verhoging, want sindsdien is Hij de Middelaar (Hebreeën 8:6, 9:15, 12:24).
In zijn eerste brief aan de Korinthiërs schrijft Paulus met betrekking tot Christus:
“de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Maar het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoﬀelijk, de tweede mens is uit
de hemel” (15:45-47 NBG’51). ‘Uit de hemel’ betekent niet dat Hij uit de hemel is
neergedaald, maar dat Hij uit de Geest is gemaakt; want anders klopt de tegen32
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stelling met Adam, die uit stof is gemaakt, niet in de woorden van Paulus, evenmin als de tegenstelling “de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste
Adam [werd] een levendmakende geest” – ‘werd’ is niet zo bedoeld dat zij eerst
iets anders waren, maar in de zin van hoe zij gegenereerd zijn, wat hun wording
(genesis) was. Zie voor de uitwerking hiervan mijn boek Adam & Christus.
De eniggeboren Zoon van God
God vraagt Abraham op een dag diens zoon Izak te oﬀeren (Genesis 22:2). Als
Abraham dit bevel gehoorzaamt, sluit God een verbond met hem en geeft Hij
hem grote beloften: “… nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige,
Mij niet onthouden hebt … Omdat u dit gedaan hebt … zal Ik u zeker rijk zegenen
en uw nageslacht zeer talrijk maken ... Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden …” (vzn 12,16-18). De aan David beloofde Zoon is niemand anders
dan dit ‘Nageslacht’ (Gal 3: 16).
In die oudtestamentische betekenis van ‘de enige’ moeten we ook het nieuwtestamentische gebruik wat Jezus betreft zien. De apostelen hebben in Jezus “een
heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader” gezien (Joh 1:14). Tot Nicodemus spreekt Jezus de bekende woorden uit: “Want zo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Joh 3:16; zie ook 1 Joh 4:9).
De Eerstgeborene
Abraham had nog een zoon, Ismaël, maar Isaak was voor God Abrahams ware
zoon. Hij was daarom de zoon van de belofte, de eerstgeborene, de erfgenaam,
het hoofd van de familie. Vooral Paulus gebruikt enkele keren ‘Eerstgeborene’ in
deze betekenis, maar we zien het ook in Hebreeën 1:6.
Paulus schrijft dat Christus, wat de zonen van God betreft, de eerste in zowel
volgorde als rang is: “… opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders” (Rom 8:29); en: “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene
van heel de schepping ... En Hij is het hoofd van het lichaam, (namelijk) van de
gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen
de Eerste zou zijn. Want het heeft (de Vader) behaagd dat in Hem heel de volheid
wonen zou …” (Kol 1:15-19). ‘De volheid’ komt overeen met de ‘heerlijkheid als
van de Eniggeborene van de Vader’ in het evangelie van Johannes.
In het boek Openbaring komen we nog drie keer ‘de Eerste’ tegen, in de aanduiding van Christus van zichzelf als ‘de eerste en de laatste’ (2:8, 1:17,18). Hier is het
verband met ‘de Eerstgeborene uit de doden’ in de brief aan de Kolossenzen duidelijk, evenals met Paulus’ woorden: “Christus ís opgewekt uit de doden (en) is de
Eersteling [Eerste] geworden van hen die ontslapen zijn” (1 Kor 15:20).
Jan Koert Davids
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De Vader staat boven de Zoon
In de relatie vader en zoon staat in de Bijbel de vader altijd boven de zoon. Daarom is het ook zo opmerkelijk dat David de hem beloofde Zoon eert als ‘Heer’ dus
meer dan hijzelf. Dat is te zien in Jezus’ vraag van wie de Christus de Zoon is (Mat
22:41-46). Ondanks zijn hoge positie benadrukt Jezus vooral in het Johannesevangelie echter steeds dat zijn Vader in de hemel boven Hém staat. De Vader
is de Initiatiefnemer, zijn Opdrachtgever, zijn Zender: “De Zoon kan niets van
Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet
ook de Zoon op dezelfde wijze” (Joh 5:19; zie ook vers 30). Met andere woorden:
Ik kan niets doen op eigen houtje, maar alleen wat de Vader Mij zegt dat Ik moet
doen. Jezus benadrukt zijn ondergeschiktheid aan de Vader nog eens, als Hij
spreekt over het oordeel en de komst van Gods Koninkrijk op aarde: “Maar die
dag en dat moment is aan niemand bekend … ook aan de Zoon niet, maar alleen
aan de Vader” (Mar 13:32, Mat 24:36). En als de apostelen Hem daar toch weer
naar vragen, zegt Hij: “Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten
die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft” (Hand 1:7). Letterlijk staat hier
iets als ‘waarover de Vader de autoriteit voor Zichzelf gehouden heeft’. Het is ook
te zien in het feit dat de Vader Hem het Koninkrijk heeft beschikt (Luk 22:29) –
dus dat God heeft bepaald dat Zijn Zoon Koning zal zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt over Jezus’ aanstelling als priester: “niemand matigt zichzelf
die waardigheid aan, maar men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers
ook Aäron. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te
worden, maar Hij, die tot Hem sprak: Mijn Zoon bent U; Ik heb U heden verwekt” (Heb 5:4,5 NBG’51). Duidelijker kan het niet gezegd worden.
Jezus spreekt niet als ‘nietig mens’ maar als de Zoon, de Messias, de Gevolmachtigde van God die zieken kan genezen, doden opwekken en zonden vergeven. De
Vader heeft Zijn Zoon dus macht gegeven over leven en dood. Dat is de grootste
macht die Hij kan geven – voor ons iets onvoorstelbaars. In feite betekent het:
“De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven” (Joh 3:35).
We mogen dit echter niet absoluut zien, alsof God afstand heeft gedaan en dat
Christus nu een hogere plaats dan de Vader heeft ingenomen. God is en blijft de
uiteindelijke Koning, en Zijn Zoon werkt met Zijn volmacht. Dit is van het begin af
Gods doel geweest met de schepping van de mens, en het zou dan ook geen verwondering moeten wekken als God de Mens die volledig heeft beantwoord aan
Zijn wil deze macht, heerlijkheid heeft gegeven. Niet om die voor zichzelf te houden, maar om die te geven aan alle mensen die in Hem geloven en Hem navolgen. Dat is tenminste wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt, naar
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aanleiding van Davids overdenking in Psalm 8 van Gods scheppingsdoel: “Wat is
de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? … U
hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn
voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft
Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet
dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en
eer gekroond … om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen” (Heb 2:6-10).
Paulus schrijft de gemeente in Korinthe hoe we dat “alles onder zijn voeten onderworpen” moeten zien: “Wanneer Hij echter zegt dat (aan Hem) alle dingen
onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die (Zelf) [de HEERE] alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn” (1 Kor
15:27,28).
Eigenlijk kan het niet duidelijker worden gezegd; maar wilt u een voorbeeld hebben van wat hiermee bedoeld wordt, kijk dan naar Jozef. Toen hij met Gods hulp
de farao had verteld wat diens dromen betekenden, en had gezegd wat hij het
beste kon doen, was de farao zo onder de indruk van zijn wijsheid, dat hij hem tot
onderkoning maakte. Een zeer hoge positie, omdat de uitvoerende macht over
dit machtige Rijk geheel in zijn hand werd gegeven. De farao verhoogde Jozef
met de woorden: “U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel
eerbiedigen; alleen wat de troon betreft, zal ik meer aanzien hebben dan u … Zie,
ik stel u (hierbij) aan over heel het land Egypte … Ik ben de farao, maar zonder uw
(goedvinden) zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen” (Gen 41:39-44). Dit brengt ons op een ander, zeer belangrijk, punt wat Jezus’
positie betreft.
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Boekbespreking
Boeken van de Bijbel
Jesaja
Jezus begon Zijn openbare prediking met: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk

van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie” (Mar 1:15, NBG’51).
Zijn tijdgenoten hadden een heel concrete verwachting van dat ‘Koninkrijk van
God’: dat zou de heroprichting zijn van het koninkrijk van David en Salomo,
waaraan een einde was gekomen met de Babylonische ballingschap. Op grond
van de profetie van Daniël verwachtten ze in hun tijd het optreden van de
‘Messias’, die beloofde koning uit de lijn van David, die alles weer zou herstellen.
En van de Griekse vertaling van hun Schriften kenden ze – uit de profetie van
Jesaja – ook de term ‘evangelie’. Die sloeg voor hen op dat herstel van het koningschap, en hun bevrijding uit de macht van Rome. Maar wie Jesaja goed
leest, ziet dat het in werkelijkheid over iets heel anders gaat, namelijk over de
bevrijding uit de macht van zonde en dood. En dat is nog veel groter nieuws dan
die staatkundige onafhankelijkheid waar zij naar uitzagen. Tijdens Jezus’ prediking hebben maar heel weinigen dat begrepen, maar na zijn opstanding was dat
de boodschap waarmee de apostelen de wereld introkken.

Christenen weten uiteraard heel goed dat het evangelie te maken heeft met le-

ven en dood. Maar hoe velen van hen hebben ook een helder begrip van Jesaja’s
prediking waar dat evangelie op gebaseerd is? Want Jesaja is geen gemakkelijk
boek. Toch is die boodschap ook voor ons van essentieel belang voor een goed
begrip van wat dat evangelie nu precies inhoudt, en wat nu precies de rol is van die
Messias (Grieks: Christos) die daar de spil van is. In dit boek willen we u dat daarom laten zien.
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