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Vraag: Wat betekenen de woorden: “De poorten van het dodenrijk zul-
len haar (de gemeente) niet overweldigen” (Matteüs 16:18)? 

Antwoord: De uitdrukking “de poorten van het dodenrijk”, of ‘de poor-
ten van het graf/de dood’, komen enkele keren in het Oude Testament 
voor. Het beeld is, dat de dood of het graf als het ware een poort is waar 
alle mensen doorheen moeten gaan, en die zich na hun doorgang voor-
goed achter hen sluit, zodat zij niet meer terug kunnen keren tot “het 
land van de levenden” en “nooit meer het licht zullen zien”.

Jona zegt over zijn ervaring in de vis, toen hij meende dat het eind van 
zijn leven was gekomen: “de grendels van de aarde waren voor altijd 
achter mij. Toen trok U mijn leven uit het graf omhoog” (Jona 2:6). 
Psalm 107:18-20 spreekt van ernstig zieke mensen die “de poorten van 
de dood nabij waren”. Zo bad ook de psalmist in Psalm 9:14 tot God, 
“Die mij optilt uit de poorten van de dood”. Wat dit voor de gelovige ko-
ning Hizkia betekende, lezen we in zijn dankgebed, nadat God hem red-
de van de dood: “Ik zei: In de bloei van mijn dagen moet ik heengaan 
door de poorten van het dodenrijk [het graf/de dood] … Ik zal de HERE

niet zien, de HERE in het land van de levenden … Want de dood prijst U 
niet, wie in het graf zijn neergedaald, hopen niet op Uw trouw. De leven-
de, de levende, hij looft U, zoals ik heden doe” (Jes 38:10-19).

Van de Christus stond in Psalm 16 geschreven: “ook mijn vlees zal nog 
een schuilplaats vinden in hoop, omdat U mijn ziel niet aan het dodenrijk 
[graf] zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien”. De dood en 
het graf hadden geen macht om Hem vast te houden. “God heeft hem 
opgewekt”, getuigde Petrus, “want Hij (God) verbrak de weeën van de 
dood, omdat het niet mogelijk was dat Hij (Jezus) door hem werd vast-
gehouden” (Hand 2:24,26,27).

Jezus heeft bovendien niet alleen voor zichzelf de dood overwonnen. Al 
tijdens zijn prediking onder zijn volk had Hij gezegd: “… hoe kan iemand 
het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet 
eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen” (Mat 
12:29, Mar 3:27). Jezus doelde met ‘sterke’ in eerste instantie op ‘de sa-
tan’ (en wie of wat hij ook mag zijn: Jezus stelde zich voor als sterker dan 
‘de satan’); maar ‘de sterke’ is ook van toepassing op de dood. Paulus 
laat in Romeinen 5 de hele wereld zien als onder de heerschappij van de 

een Bijbels antwoord op uw vraag
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dood. Interessant is dat Jezus’ woorden eigenlijk gebaseerd zijn op wat 
Jesaja zegt over de bevrijding van Israël uit de macht van Babel, waaruit 
het zelf niet kon ontkomen (Jesaja 49:24,25). Door Adam kwam de zon-
de de wereld binnen, en is “de dood als koning gaan heersen” over al zijn 
nakomelingen. Hij sluit hier aan op de traditie van het Oude Testament, 
dat de dood ziet als een rijk dat heerschappij uitoefent over zijn inwo-
ners (Ps 49:16).

Zijn boodschap aan zijn gemeenten, uit de hemel gegeven aan de apos-
tel Johannes, luidt dat Hij ‘de sterke’ inderdaad heeft overwonnen, en nu 
allen die in het geloof zijn gestorven uit het dodenrijk (de dood/het graf) 
kan bevrijden: “Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle 
eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk 
[graf]” (Op 1:18). Wanneer Hij terugkomt in heerlijkheid zal Hij die sleu-
tels gebruiken om de poorten van het graf voor zijn volgelingen te ope-
nen, want Hij heeft gezegd: “Dit is de wil van Hem, die Mij gezonden 
heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, 
maar het opwek op de jongste dag”.

Paulus zet in 1 Korintiërs 15:20 de betekenis van Christus’ overwinning 
uiteen: “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van 
hen die ontslapen zijn”. Zonder Christus is het doodvonnis onherroepe-
lijk en voor eeuwig: de poorten van die gevangenis zullen nooit meer 
opengaan. Maar voor de gemeente is de macht van “de poorten van het 
dodenrijk” door Christus gebroken. David zag al uit naar de dag dat hij 
uit de dood/het graf zou worden verlost: “Maar God zal mijn leven ver-
lossen uit de macht van het dodenrijk” (Ps 49:16). De apostel Johannes 
ziet in Openbaring allen die God en Zijn Zoon hebben gekend tevoor-
schijn komen uit het graf: “… en de dood en het dodenrijk gaven de do-
den, die in hen waren …” (Op 20:13). Voor hen die in Hem zijn wederge-
boren geldt: “want, indien door de overtreding van de ene de dood als 
koning is gaan heersen, door die ene, veel meer zullen zij, die de over-
vloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven 
en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus” (Romeinen 5:17). 
Uiteindelijk zullen er geen sterfelijke mensen meer zijn, want “de dood is 
verzwolgen in de overwinning” van Christus en zijn dienaren (1 Korinti-
ërs 15:54). Er zal geen dood meer zijn, zodat graven niet meer nodig zijn. 
In het beeld in Openbaring worden zij ‘vernietigd’ (20:14).

? 

! 

een Bijbels antwoord op uw vraag
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Overdenking 
De smaad van Christus dragen

In de loop van zijn predikingswerk begon Jezus zijn discipelen 
te wijzen op zijn naderende kruisdood: “Van toen aan begon Jezus 
Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en 
veel lijden van de zijde van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden 
en gedood worden en op de derde dag opgewekt worden” (Mat 16:21). Maar Hij 
vroeg hen tezelfdertijd: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene 
zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder die zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mij-
nentwil, die zal het vinden” (verzen 24,25). God gehoorzamen vroeg veel van 
Jezus, maar vraagt ook veel van diens volgelingen. In veel gevallen een letterlijk 
sterven met Hem.

In de eerste eeuw – maar ook in andere tijden – betekende afstand doen en al-
les verlaten, vaak: letterlijk uit de gemeenschap gezet worden en het normale 
leven opgeven. Met armoede, gevangenschap, en zelfs de dood als gevolg. 
Maar Petrus toonde in een brief dat het hierbij niet ging om lijden of sterven op 
zich. Een gelovige wordt bij Christus’ komst niet beoordeeld naar de mate dat 
hij leed, al dan niet met de dood als gevolg. Lijden en sterven omwille van de 
naam van Christus was voor hem een uitvloeisel van iets veel fundamenteler en 
diepgaander, dat het leven van een volgeling van Christus moet kenmerken. 
Hiermee kon hij het lijden in die tijd verklaren: “Omdat Christus naar het vlees 
geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar 
het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de be-
geerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, 
te leven” (1 Pet 4:1-3). Het gaat dus in de eerste plaats om het opgeven van het 
ik, de eigen wil en die van de mensen om u heen. Hoe radicaal en ingrijpend dit 
is, bewijzen Paulus’ woorden: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, 
(dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in 
het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefge-
had en zich voor mij heeft overgegeven” (Gal 2:20). Christus’ kruisdood toont 
aan hoe ernstig u dit moet opvatten: als zijn ultieme overwinning op het vlees. 
Vanaf dat moment kwam een einde aan zijn beproeving, kon de menselijke wil 

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling
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en de vleselijke begeerte geen invloed meer uitoefenen, zodat Hij niet tot zon-
de zou kunnen komen: “Hij is voor de zonde eens voor altijd gestorven”. De 
schrijver van de brief aan de Hebreeën wees erop, dat Jezus buiten de gemeen-
schap werd geplaatst door zijn kruisiging op de executieplaats buiten de heilige 
stad: “Daarom heeft ook Jezus, om zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen [af 
te zonderen], buiten de poort geleden. Laten wij daarom naar Hem uitgaan bui-
ten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende 
stad, maar wij zoeken de toekomstige” (Heb 13:12-14).

Daarom is de voorstelling die Paulus in Romeinen 6 gaf, van het sterven van de 
oude mens – die gewend is naar het vlees te leven – en het opstaan tot nieuw 
geestelijk leven in de doop – als parallel van Jezus’ dood en opstanding – zo 
mooi en verhelderend. Maar hij wees direct op de praktische gevolgen: dat 
Christus’ volgelingen leven voortaan voor Hem en niet voor zichzelf. Zij leren de 
verleidingen te herkennen en ertegen te strijden, zodat zij geen schadelijke be-
geerten toelaten in hun leven, en niet tot zonde komen. In de brief aan de Gala-
ten schreef hij heel kernachtig: “Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben 
het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (Gal 5:24; zie ook Ro-
meinen 6:1-14).

Maar hoe waar ook, u bent nog steeds van vlees en bloed en leeft nog in de we-
reld. En daarin wordt u beproefd. Dat is Gods wijze om aan het licht te brengen 
wat in u is. Of u Hem werkelijk liefhebt; meer dan uzelf; meer dan de mensen 
die u kent en liefhebt, meer dan alles dat u in de wereld hebt of zou kunnen 
hebben. Of u Hem werkelijk met liefdevolle bereidwilligheid wil dienen en ge-
hoorzamen, meer dan de mensen. Niet dat God dit niet weet, maar zodat het 
zichtbaar en duidelijk zal worden voor uzelf en anderen, zodat God rechtvaar-
dig zal blijken te zijn wanneer Hij u op de oordeelsdag eeuwig leven schenkt.

Adam en Eva werden beproefd met de ene boom waarvan zij niet mochten 
eten. God gaf hen een kader waarbinnen zij mochten en konden leven; daarbui-
ten gaan betekende zich van God afkeren en verloren gaan. Zij kenden het juis-
te antwoord op de verleiding, omdat God hen dat gegeven had, maar boden 
geen weerstand toen die verleiding kwam, zodat de begeerte hen in zijn greep 
kreeg: “En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een 
lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig 
te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar 
was, en hij at” (Gen 3:6). Paulus noemde Jezus de tweede Adam, een nieuwe 
mens dus, die net als de eerste werd beproefd. In de brief aan de Filippenzen 
schreef hij daarom in een vermaning tot zijn lezers: “Laat die gezindheid bij u 
zijn, die ook in Christus Jezus was, Die, in de gestalte van God zijnde, het God 
gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de 
gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk ge-

Jan Koert Davids
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worden is. En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd 
en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood” (Flp 2:5-7).

Laat die gezindheid bij u zijn … houdt in dat Jezus’ volgelingen evenals hun 
Heer beproefd worden. Iets dat overeenstemt met hoe Jezus zelf sprak. Denk 
maar aan de gelijkenis van de Zaaier, waarin Hij een voorstelling gaf van wat er 
met het zaad van het Evangelie gebeurt bij de mensen die het ontvangen. Zo 
zag Hij een categorie op rotsachtige bodem: “… zij, die het woord, zodra zij het 
horen, met blijdschap ontvangen; en deze hebben geen wortel, zij geloven een 
tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig”. Let dus op dat niet de be-
proeving de oorzaak is van hun afvalligheid, maar het feit dat zij geen wortel 
hebben. De beproeving brengt dit aan het licht. De meeste mensen waren en 
zijn zich er niet van bewust dat het Evangelie niet zomaar een mooi verhaal is. 
Wat God daarin aanbiedt vraagt alles van de ontvanger, en het geloof heeft 
daarom een stevig fundament nodig. Wie verstandig is, behoort tot de catego-
rie die in goede aarde groeit: “… zij, die met een goed en vroom hart het woord 
gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding” (Luc 
8:13,15). Volharding, wijst erop dat er doorgezet moet worden, inspanning no-
dig is. Met het vooruitzicht dat die vrucht oplevert. Bij alle schrijvers in het 
Nieuwe Testament komt wel iets aan de orde dat wijst op beproeving volhar-
ding in het geloof, om de prijs niet te missen. Bijvoorbeeld: “… u weet, dat de 
beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt” (Jak 1:3); “… en de volharding 
beproefdheid, en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd 
…” (Rom 5:4).

Leven in geloof is geen passief afwachten of God u bewaart en redt. Hij be-
proeft u, en om niet te bezwijken bidt u om Zijn hulp, en strijdt en worstelt u, 
totdat de Heer komt en u zal geven waarop u hoopt. Jezus zei: “Strijd om in te 
gaan door de nauwe poort” (Luc 13:24). Dat dit serieus is bedoeld, blijkt wel uit 
Judas’ oproep “tot het uiterste te strijden voor het geloof” (Jud 3). Paulus 
schreef herhaaldelijk over zijn inwendige strijd. Hij was zich zeer bewust van 
zijn onvolmaaktheid: “Niet, dat ik het al zou verkregen hebben of al volmaakt 
zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door 
Christus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij meen niet, dat ik het al gegrepen 
heb, maar één ding (doe ik): vergetende wat achter mij ligt en mij uitstrekkende 
naar wat vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God, 
die van boven is, in Christus Jezus” (Flp 3:12-14). Aan het eind van zijn leven kon 
hij met een gerust geweten schrijven: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb 
mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; verder ligt voor mij 
klaar de krans van de rechtvaardigheid …” (2 Tim 4:7,8). Daarom kon hij Ti-
moteüs vragen op zijn voorbeeld te letten, zodat ook hij “de goede strijd strijdt 

Overdenking 
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met geloof en een goed geweten”: “… jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, 
geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd van het ge-
loof, grijp het eeuwige leven” (1 Tim 1:19; 6:12).

Het leven dat God ons in het vooruitzicht stelt, is die strijd ten volle waard. 
Want het is het kostbaarste geschenk dat God u geven kan. Hij had er zijn kost-
baarste bezit voor over om het u te kunnen geven: Zijn eniggeboren Zoon. Op 
grond van het offer dat Hij bracht, bekrachtigde God een plechtig Verbond, 
waarin Hij allen die in geloof in Zijn Zoon wandelen, als kinderen aanneemt en 
tot erfgenamen maakt van de aarde. Dit Verbond – met als zekerheid Gods be-
trouwbaarheid in het doen wat Hij gezegd en beloofd heeft, waarvan de op-
standing en verhoging van Christus het bewijs is – zou een krachtige aansporing 
moeten zijn u tot het uiterste in te spannen: “Daarom heeft God, toen Hij des te 
nadrukkelijker aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn 
raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveran-
derlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die (tot hen 
de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben, om 
de hoop te grijpen, die voor ons ligt” (Heb 6:17,18).

Enkele hoofdstukken later stelde de schrijver van deze brief Christus tot voor-
beeld van volharding, en het voor ogen houden van de komende heerlijkheid: 
“Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder 
van het geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich ge-
nomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is aan de rechterzijde van 
de troon van God. Vestig uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak 
van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet door matheid van ziel 
verslapt” (Heb 12:2,3). Matheid en slapheid doen u bezwijken en afvallig wor-
den in de beproeving. Er is een zware strijd nodig om het vlees te overwinnen: 
“U hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de 
zonde. U hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn 
zoon, beschouw de tuchtiging van de Here niet gering, en verslap niet, als u 
door Hem bestraft wordt” (12:4,5). Velen vinden zulke taal hard en weinigen 
zijn bereid dit als een woord van de God van liefde te aanvaarden. Maar, zei de 
schrijver, is het niet juist een liefhebbende vader die in zijn wijsheid zijn kin-
deren tuchtigt, zodat zij geschikt zullen zijn voor het leven dat hen wacht? God 
is uw echte Vader, meer dan uw menselijke vader kan en kon zijn. Hij wil u door 
tucht leren wat een heilig en rein leven voor Zijn aangezicht is, zodat Hij u bij de 
komst van Zijn Zoon kan geven wat Hij bij de Schepping met u voorhad. De 
schrijver vroeg zijn lezers dan ook die niet als een last te zien, maar als iets nut-
tigs. In het vertrouwen dat Hij u kent, en weet wat Hij doet om u te laten groei-
en naar de volmaaktheid in Zijn Zoon.

De smaad van Christus dragen
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wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!

Voor David was God steeds een ‘toevlucht’ (vzn 2,20), een ‘burcht’ (vs. 4). De 
Almachtige was voor hem een ‘sterke rots’ (vs. 3, Hebreeuws: tsur), een ‘[hoge] 
rots’ (vs. 4, Hebreeuws sela). Dit soort beeldtaal komt in de psalmen meer voor, 
bijvoorbeeld Psalm 18:3 “De HEERE is mijn rots (sela) en mijn burcht en mijn Be-
vrijder, mijn God, mijn rots (tsur), tot Wie ik de toevlucht neem ... mijn veilige 
vesting” (zie ook Psalm 71:1-3; 144:1,2).

De woordkeus in deze aanhalingen heeft zijn oorsprong in het leven van David 
zelf. Toen hij voor Koning Saul moest vluchten, verbleven David en zijn metge-
zellen veelal in de bergen en ravijnen van Judea, onder steile rotswanden waar 
schuilplaatsen te vinden waren. Nadat David, bijvoorbeeld, de stad Kehila uit de 
macht van de Filistijnen bevrijd had, trok hij zich terug in de bergen – en in Psalm 
31 heeft hij mogelijk deze gebeurtenissen in gedachten: “David verbleef in de 
woestijn in de bergvestingen ... Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem 
niet over in zijn hand” (1 Sam 23:14). In het bergland kon hij (althans tijdelijk) 
veilig zijn. Bij God echter vindt David een duurzame schuilplaats, een burcht, een 
toevlucht. Zo worden beelden uit de natuur gebruikt om figuurlijke en geestelij-
ke begrippen voor te stellen.

Wanneer David in gevaar is, bidt hij altijd tot God en vraagt hij Zijn leiding: “Wijs 
mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam. Trek mij uit het net 
dat zij heimelijk voor mij spanden, want U bent mijn kracht. In Uw hand beveel ik 
mijn geest” (vzn 4-6). Hij zit schijnbaar in de put; maar onmiddellijk is hij weer 
opgewekt: “U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!” Dankzij zijn diep vertrou-
wen op God blijft David niet lang wanhopig, en in vers 8 getuigt hij van zijn ge-
loof: “Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, want U hebt 
mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend”.

De zinsnede “In Uw hand beveel ik mijn geest” zal u wel bekend zijn, want dit 
waren de woorden van de stervende Jezus aan het kruis (Lukas 23:46). Bewust 
haalde de Heer juist deze woorden uit de psalm aan – in de overtuiging dat ook 
de daaropvolgende woorden spoedig (eigenlijk binnen drie dagen) vervuld zou-
den worden: “U hebt mij verlost HEERE, getrouwe God!” De Vader heeft Zijn 

Psalm 31 
begrijpend zingen
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

John Morris

Zoon inderdaad uit de dood verlost door een opstanding tot eeuwig leven. Zoals 
in de brief aan de Hebreeёn staat: “Hij heeft met luid geroep en onder tranen 
gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. 
En Hij is uit de angst verhoord” (5:7).

Als wij nu verder lezen in Psalm 31, vanaf vers 10, lijkt het misschien vreemd dat 
David zich opnieuw neerslachtig voelt: “Wees mij genadig, HEERE, want angst 
benauwt mij; verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik ... Vanwe-
ge al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden ... Vergeten ben ik, als 
een dode, verdwenen uit het hart ... Want ik hoor de laster van velen; angst van 
rondom ... Zij bedenken plannen om mij het leven te benemen” (vzn 10-14). 
Overigens denkt de profeet Jeremia, in zijn eigen zielenstrijd, aan vers 14 van 
deze psalm: “Ik heb gehoord het gemompel van velen – schrik van rondom! –: 
Brengt iets aan, opdat wij hem aanbrengen. Alle lieden met wie ik bevriend ben, 
loeren op mijn val: wellicht zal hij zich laten verlokken, zodat wij hem over-
mogen en wraak op hem kunnen nemen” (Jer 20:10, NBG'51). We hebben in 
Psalm 31 vanaf vers 10 kennelijk te maken met een nieuwe crisis in het leven van 
David. Hij blijft echter vertrouwen op de HEERE en opnieuw wordt hij geholpen: 
“Maar ìk vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw 
hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. Doe Uw aan-
gezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw goedertierenheid” (vzn 15-
17).

De crisis is voorbij, en de psalmist kan eindigen met opbeurende verklaringen 
over zijn Verlosser, verklaringen die door alle gelovigen sindsdien gelezen en 
gewaardeerd zijn: “Hoe groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt voor wie U vre-
zen, dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen ... Geloofd zij de HEE-

RE, want Hij heeft wonderen aan mij gedaan ... U hoorde mijn luide smeekbeden 
toen ik tot U riep” (vzn 20-23).

Ook voor de gelovige vandaag is de getrouwe God een toevlucht, een sterke 
rots, een burcht. En door het werk van Zijn Zoon is Hij ook onze Verlosser, wan-
neer wij onze zonden belijden en ons laten dopen in Christus, uitziende naar zijn 
wederkomst.

Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelo-
vigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt. Wees sterk en 
Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt! (vzn 24,25)
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Daniël had in een nachtgezicht vier dieren, het ene na het andere, uit een woeli-
ge zee tevoorschijn zien komen. Er werd hem verteld dat zij vier Rijken voorstel-
den. Achteraf is het voor ons niet moeilijk vast te stellen dat de profetie haar 
vervulling heeft gekregen met de opkomst van de achtereenvolgende Rijken van 
de Babyloniërs, de Medo-Perzen, de Grieken en de Romeinen.

Daniël had vooral belangstelling voor de betekenis van het vierde dier. Er werd 
hem verteld dat zijn tien horens doelden op tien koningen (= koningschappen) 
die uit het Rijk zouden opkomen. We komen dit vierde dier weer tegen op drie 
plaatsen in het boek Openbaring, waar het in hoofdstuk 12 een ‘draak’ wordt 
genoemd.

De draak
In de eerste van deze drie profetieën heeft het dier, behalve tien horens, ook 
zeven koppen. In hoofdstuk 17 wordt Johannes verteld dat deze koppen konin-
gen (of koningschappen) betekenen, waarvan er vijf gevallen waren, de zesde 
was er nog en de zevende moest komen. Het woord ‘vallen’ doet eerder aan een 
macht dan aan een koning denken, en we sluiten ons aan bij de toepassing hier-
van op de Rijken die in de loop van de geschiedenis betrokken zijn geweest bij 
het lot van Gods volk, Israël en later Christus’ gemeente, namelijk: Egypte, As-
sur, Babel, Perzië, Griekenland, en als zesde Rome in de tijd van de apostel Jo-
hannes. De zevende heeft dan betrekking op de macht die Christus bij zijn we-
derkomst zal aanvallen.

In Openbaring 12 staat dat de ‘draak’ (Rome dus, de toenmalige wereldmacht) 
de Zoon “die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf” wilde verslinden. 
Aangezien deze woorden afkomstig zijn uit Psalm 2, waar zij betrekking hebben 
op de Koning die God als Wereldkoning heeft aangesteld, ligt het voor de hand 

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling  

De draak 
en de

tien Rijken

3. De vrouw en de draak
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dat de profetie betrekking heeft op de tegenstand tegen Christus. Dat heeft de 
vroege gemeente ingezien met de verklaring: “Want inderdaad zijn in deze stad 
[Jeruzalem] vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die U gezalfd hebt, Hero-
des zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël, om te 
doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden 
zou” (Hand 4:27,28).

Het beest uit de zee
Het ‘beest’, dat in Openbaring 13 uit de zee opkomt, heeft evenals de ‘draak’ 
tien horens. Het stelt dus weer het Romeinse Rijk voor, maar in een latere fase 
van zijn bestaan. Terwijl de ‘draak’ enkel een vervolgende macht was, oefent dit 
‘beest’ ook godsdienstig gezag uit: “hem werd een mond gegeven, die grote 
woorden en godslasteringen spreekt” (Op 13:5). Godslastering hoeft lang niet 
altijd bewuste en opzettelijke heiligschennis te zijn. God verweet Israël godslas-
tering toen het van Zijn wegen afvallig werd: “Ook hiermee hebben uw vaderen 
Mij gelasterd, dat zij Mij ontrouw geworden zijn” (Ezech 20:27). Een kerkelijke 
staat die in Gods Naam spreekt, en zijn onderdanen een geloof en geboden op-
legt die niet in overeenstemming zijn met de gezonde leer van de vroege ge-
meente, en die hen die deze niet willen aanvaarden tot de marteldood toe ver-
volgt, mag zeker beschuldigd worden van godslastering.

Een van de zeven koppen van het beest (dat wil zeggen: het Romeinse Rijk in 
een van zijn historische fasen) werd als ten dode toe gewond, maar werd gene-
zen, zodat men met verbazing en eerbied werd vervuld: “de gehele aarde ging 
het beest achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht 
gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is er aan het beest ge-
lijk?” (13:3,4). Welke dodelijke wond is het Romeinse Rijk toegebracht die later 
genezen werd?

De Germaanse stammen die in de loop van de derde en vierde eeuw na Chr. het 
Romeinse Rijk binnenvielen, brachten op den duur het Rijk ten val. De historicus 
F. Lot schrijft hierover: “Rome bood het schouwspel van Nineve of Babylon. De 
prefectuur van Rome is gebleven, maar de prefect viel onder het gezag van de 
paus, die de functie van de keizer overnam om het volk te behouden en van 
voedsel te voorzien. In de verschrikkelijke storm van de Gotische oorlog ver-
dween het antieke leven voor altijd. De uitgebrande en verlaten steden getuig-
den van hun verloren welvaart. Een donkere nacht spreidde zich uit over de La-
tijnse wereld en in die donkerheid scheen geen licht behalve de kaars van de 
kerken en de eenzame lamp van de monniken binnen hun kloosters”.

In deze situatie kreeg de kerkelijke hiërarchie in Rome de gelegenheid over de 
christelijke bevolking de macht uit te oefenen die zij zozeer verlangde. Met het 

Arthur Hale
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afnemen van de politieke en civiele macht van de keizer in Constantinopel, nam 
die van de paus steeds verder toe. Al eerder had Leo I de Grote zich doen kennen 
als ‘de plaatsvervanger van Christus op aarde’. Om de positie van de paus als 
wereldlijke machthebber te versterken, ‘ontdekte’ men een testament van kei-
zer Constantijn – een van de meest beruchte valse oorkonden uit de wereldge-
schiedenis. De historicus Jansen schrijft hierover: “Daarin vertelt Constantijn, 
hoe hij aan paus Sylvester, uit dank voor zijn genezingen van de melaatsheid, 
het paleis van Lateranen, het bestuur over heel Italië en het westelijke deel van 
het Romeinse Rijk heeft afgestaan en de macht over de keizerlijke insignes te 
beschikken. Hij had die toch niet meer nodig, nu hij zelf naar het oosten trok om 
Constantinopel te stichten. Het hele verhaal is natuurlijk van a tot z verzonnen, 
maar werd in de Middeleeuwen haast door iedereen voor zoete koek geslikt”. 
Zoals F. Lot opmerkt: “De pontificale theorie van de Middeleeuwen en moderne 
tijden ontkiemde in de ruïnes van het antieke Rome”.

De vroegere keizeraanbidding maakte plaats voor de aanbidding van Gods 
‘stadhouder’ op aarde. En evenals christenen in de eerste tijd hun weigering de 
keizer te aanbidden met de dood moesten bekopen, zo werden zij die het gezag 
van de paus weigerden te erkennen gemarteld en omgebracht. Zodra keizer 
Constantijn, de eerste ‘christelijke’ keizer, aan de macht kwam, verklaarde de 
kerk zich bereid eenieder die militaire dienst weigerde, te excommuniceren. In 
een tijd toen men in de naam van Christus het zwaard nam, gaf het gebod van 
Christus het zwaard niet te gebruiken een toetssteen waarmee zijn weerloze 
volk een onwaardige kerk kon herkennen. Met deze woorden veroordeelde 
Christus zowel de slachting van Rooms-Katholieke Inquisities als de martel-
doden waarvoor ook Protestantse kerken verantwoordelijk zijn geweest.

Het beest uit de aarde
Een volgende fase van de macht die uit Rome ontstond, is te zien vanaf vers 11 
in Openbaring 13. Een beest komt op uit de aarde en “oefent alle macht van het 
eerste beest voor diens ogen uit” (Op 13:12). Een nieuw stadium in de toene-
mende macht van de paus begon toen in de kerstnacht van het jaar 800 Karel de 
Grote door de paus werd gekroond, een gebeurtenis die enorme consequenties 
had, want daardoor deed de paus zich kennen als de hoogste macht.

Zó kwam het zogenaamde ‘Heilige Romeinse Rijk’ tot stand, het beest ‘uit de 
aarde’, niet zoals het vorige Rijk gevestigd aan de Middellandse Zee, maar in 
Noord-Europa. Karel beschouwde zijn Rijk als een opleving van de theocratie in 
Israël, met hemzelf als Gods gezalfde en de paus in Rome als de hogepriester. 
Hij breidde zijn Rijk uit onder voortdurende strijd, waarbij de slachtoffers die niet 
gesneuveld waren, grote aantallen Friezen en Saksen, de keuze kregen zich te 
wenden tot de priester met zijn doopwater of tot de beul met zijn blok en bijl. 
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Geen wonder dat, goed- of kwaadschiks, het aantal ‘christenen’ enorm toenam. 
Met hun geschenken en grote eerbied voor de paus verleenden de Frankische 
keizers een enorm prestige aan Rome, en zoals in Openbaring wordt gezegd: 
“allen die het beeld van het beest niet aanbaden, werden gedood” (Op 13:15). 
Hoe sterk de greep van de paus op de Europese koninkrijken in latere tijd was, 
wordt geïllustreerd in de bekende vlucht van koning Hendrik IV naar de paus, om 
drie dagen lang in de sneeuw te staan om zijn vrijspraak af te smeken.

De volgende en laatste plaats waar we in het boek Openbaring het beest met 
tien horens en zeven koppen tegenkomen, is in een profetie van het grote con-
flict met de Heer Jezus Christus bij zijn wederkomst. Dat is het onderwerp van 
het vierde en laatste artikel in deze reeks

Deel van het altaar van Paus Leo I in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Het marmeren 
beeldhouwwerk toont de ontmoeting tussen Leo I en Attila de Hun. 
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dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

het Kidrondal

Hans den Boer - Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling

In de tijd van de tweede tempel, lag het Kidron dal tussen de oostelijke 
muur van de oude stad Jeruzalem en de Olijfberg. Door dit tot ca. 20 meter 
diepe dal stroomde een riviertje, de Kidron, dat in de Bijbel vaak een beek 

wordt genoemd. De beek had geen bron, en was eigenlijk een 
wadi. In de regenperiode stroomde het water langs de hellin-
gen van de Tempelberg en de Olijfberg naar beneden, en werd 
in het dal tot een kolkende stroom. Door de eeuwen heen is 
het dal 15 meter opgehoogd door puin dat er in terecht kwam.

De Kidron - door de Arabieren ‘Wadi-en-Nar’ (vuurrivier) ge-
noemd - stroomt nu, gedeeltelijk overkluist, door het aan bei-
de zijden tegen de helling gelegen Silwan (Kefar Hasjiloah). 
Een schilderachtig Arabisch dorpje met mooie tuinen. Van-
daar kronkelt de Kidron via diepe kloven door de woestijn van 

Judea, tot hij ten zuiden van Qumran in de Dode Zee uitmondt.

In de tijd van koning Herodes woonden, in grotten en vervallen huisjes op 
de oostelijke helling, de armen van Jeruzalem. Men noemde deze helling 
ook wel ‘de berg van de schande/ergenis’ omdat Salomo hier offerplaatsen 
bouwde voor zijn heidense vrouwen. Het Kidrondal wordt ook wel ‘het dal 
van Josafat’ (God oordeelt) genoemd (Joël 3:2). Er liggen veel Joodse gra-
ven, omdat volgens de overlevering hier het laatste oordeel zal plaatsvin-
den. Jordanië sleepte tussen 1947 en 1967 veel zerken weg om te dienen als 
bouwmateriaal. Na 1967 herstelde Israël de begraafplaats grotendeels, en 
het dal is weer bedekt met vele rijen stenen grafkisten.

Er hebben hier veel belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Maar de 
belangrijkste was wel die toen Jezus, na het 
vieren van het Pascha, via een van de brug-
gen over de Kidron naar de hof van Gethsé-
mane was gelopen (Joh 18:1). Daar voerde Hij 
een zware zielenstrijd in verband met zijn na-
derende kruisdood. En nadat Hij zijn definitie-
ve besluit had genomen, en was gesterkt 
door een engel, liet Hij zich daar gevangen 
nemen door Joden en Romeinen. Zo kon Gods heilsplan, de redding van 
zondaren uit zonde en dood, voortgang vinden.

Jeruzalem 
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Inleiding
We hebben nu twee keer stilgestaan bij het dagelijkse leven van de Israëlieten. In 
de volgende artikelen zullen we nog ingaan op andere aspecten van dat leven. 
Maar dit alles moet gezien worden in het licht van het godsdienstig leven.

Israël was een bijzonder volk: vanwege Zijn verbond met Abraham door God uit-
gekozen en apart gezet (geheiligd) om Zijn Naam bekend te maken aan alle men-
sen op aarde. God, de Schepper was in het bijzonder de God van Abraham, Isaak 
en Jakob, en daarom van het volk Israël. Het gaat daarom niet om een religie, 
maar om een verbondsrelatie van God met Zijn volk. Daarom moest alleen Hij 
vereerd en gediend worden. Zijn door Mozes aan het volk gegeven Wet gaf aan 
hoe de verbondsrelatie onderhouden kon worden. Alles wat een Israëliet dacht, 
zei en deed moest hij afwegen aan zijn bijzondere roeping en uitverkiezing, en 
afstemmen op ‘de Wet’. Daar werd hij elke dag, elke week en elk jaar meer dan 
eens aan herinnerd.

Het symbool daarvan was voor een jongen/man de besnijdenis. Zijn ouders 
moesten hem op de achtste dag na de geboorte laten besnijden (een stukje van 
de voorhuid laten wegnemen). Dat zou hem er dagelijks enkele keren aan herin-
neren dat hij deel uitmaakte van het heilige verbondsvolk, en daarom een heilig 
leven voor God moest leven. Hopelijk ten overvloede geven we hier aan dat meis-
jes niet besneden werden (dat is een gruwelijke verminking – zo ingrijpend dat 
die op geen enkele wijze overeenkomt met de kleine ingreep bij een jongen).

Daarnaast waren er momenten op een dag, in een week en in een jaar, die de Is-
raëliet herinnerden aan zijn verbondsrelatie met God, en hem hielpen die te on-
derhouden op een God welgevallige wijze, en te herstellen als die was verbroken 
door de zonde.

Bijzondere momenten van de dag
Het gebed is het meest duidelijke en krachtige blijk van de relatie tussen God en 
mensen. Daar zoekt en ervaart de gelovige zijn of haar verbondenheid met God. 
In Psalm 109:4 (NBG’51) zegt David: “Ik ben een en al gebed”.

Dagelijks leven in Bijbeltijd

Gebaseerd op Het dagelijks leven in de Bijbel van KokBoekencentrum Uitgevers

3. het godsdienstig leven van een Israëliet
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Het gebed had dan ook een belangrijke plaats in het leven van een gelovige Isra-
eliet. Het was de gewoonte drie keer per dag God te danken en te bidden: ‘drie 
keer per dag boog hij (Daniël) zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn 
God’ (Daniël 6:14). Dat deed men op het derde, zesde en negende uur van de 
dag – dat is om 9, 12 en 15 uur. In Handelingen 3:1 vertelt Lucas dat Petrus en 
Johannes voor het middaggebed op het negende uur naar de Tempel gaan, in 
10:6 dat Petrus op het zesde uur naar het dak gaat om daar te bidden, en in 
10:30 dat Cornelius op het negende uur zijn gebed deed. Opvallend is wat Mar-
cus en Matteüs vertellen over de kruisiging van Jezus; drie belangrijke momen-
ten vallen samen met het aanbreken van de gebedsuren: Op het derde uur 
wordt Jezus gekruisigd, op het zesde uur valt een diepe duisternis in tot het ne-
gende uur, en dan sterft Jezus (Matteüs 27:45,46; Marcus 15:25,33,34).

Het ochtendgebed zal zijn samengevallen met het morgenbrandoffer (Leviticus 
9:17) en reukoffer in de Tabernakel en later de Tempel. Aan het eind van de dag 
werd ook een avondbrandoffer en reukoffer gebracht (1 Koningen 18:29,36). De 
reukoffers hielden verband met de gebeden (Psalm 141:2, Openbaring 5:8). Het 
gebed moet aangenaam zijn voor God: nederig en gelovend, en voortkomend 
uit liefde voor Hem en de mensen.

De Sabbat
Een wekelijks terugkerende gedenkdag was de Sabbat. In Genesis staat dat God 
na ‘zes dagen’ Zijn schepping van de natuurwereld voltooid had. Hij had de tijd 
ingedeeld in weken van zeven dagen, dus ‘rustte’ Hij op de zevende dag. Die dag 
wordt in het Hebreeuwse šabbāth (sjabbat), genoemd – de dag van rusten, op-
houden met werken. Dit houdt echter in dat er op de daaropvolgende dag weer 
gewerkt wordt. Dat is ook bij God het geval, want Jezus zei dat zijn Vader in de 
hemel nog altijd werkt. Nu niet aan de natuurlijke, maar aan de geestelijke 
schepping: het vormen van een heilig volk, dat Hij verlost uit de Hem vijandige 
wereld. En daar ligt de betekenis van de Sabbat in de door God gegeven Wet 
aan Israël. Op die zevende dag zouden zij niet werken, maar denken aan hun 
verlossing door Gods grote kracht uit de macht van Egypte. Het zou geen dag 
moeten zijn die zij als een vervelende onderbreking van hun zaken zouden mo-
gen zien, maar een dag van vreugde in de HERE, waarop hun lichaam en geest 
rust zouden krijgen van al het zwoegen op aarde (Jesaja 58:13,14), waartoe zij 
door de zonde veroordeeld waren. De uiteindelijke verlossing waar zij naar zou-
den moeten uitzien, was die van de zonde en de dood die daarvan het gevolg is.

Drie grote feesten
In de loop van het jaar waren er drie grote feesten. In ieder geval de mannen 
moesten dan vanuit de dorpen en steden naar het centrale heiligdom 
(Jeruzalem) gaan. De HERE had beloofd dat Hij het land dan zou beschermen 

Afbeelding: bijbelsefeesten.tovtraining.nl
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tegen vijanden die eventueel hun kans schoon meenden te zien het land binnen 
te vallen (Exodus 34:23,24).

De momenten van deze feesten vielen samen met de gerstoogst, de tarweoogst 
en de druivenoogst. Het waren echter geen oogstfeesten, maar bijzondere vie-
ringen in het kader van Gods verlossingswerk.

Het eerste feest werd gehouden halverwege de eerste maand (Abib of Nisan) 
van het jaar (maart/april) als de gerst rijp was. Dit was het Pesach (Pascha), wat 
voorbijgaan/passeren/overslaan betekent. Dit herinnerde de Israëlieten aan het 
moment dat de engelen, die God had uitgezonden de eerstgeborenen van men-
sen en vee in Egypte te doden, hun huizen voorbijgingen als zij offerbloed aan 
hun deurposten hadden gesmeerd.

Het tweede feest was Sjavoeot, het Wekenfeest omdat het zeven weken na Pe-
seach werd gevierd. Dit was in de derde maand (Siewan) en het viel samen met 
het moment dat de gehele graanoogst was binnengehaald (mei/juni). Het moest 
een tijd van vreugde zijn, waarin ook de armen, vreemdelingen en dienstknech-
ten en -vrouwen zouden delen, omdat hun voorouders slaven in Egypte waren 
geweest. Het was echter ook het moment dat de Israëlieten een volk werden, 
met God de HERE als hun Koning en van Hem een verbondswet ontvingen.

De zevende maand (Tisjri) was een feestmaand (september/oktober). De eerste 
dag was het Nieuwjaarsfeest. Het werk van eenieder lag stil, omdat de dag be-
stemd was voor zelfonderzoek, waarbij men voor zichzelf naging hoe de HERE

hem of haar zag. De tiende dag was het hoogtepunt van het jaar: Jom Kipoer, de 
Grote Verzoendag. De enige dag dat de hogepriester het heiligste gedeelte van 
de Tabernakel of de Tempel mocht binnengaan. De schrijver van de Hebreeën-
brief (9:7) zegt over dit bijzondere moment, dat de hogepriester daarin ging met 
bloed dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden die het volk in onwetend-
heid had gedaan (dus die niet opzettelijk, maar onbewust waren gedaan – van-
daar dat zelfonderzoek). Van de vijftiende tot de eenentwintigste dag werd Soe-
kot, het Loofhuttenfeest gevierd. De hele oogst was dan binnengehaald, van het 
eerste graan tot de laatste vruchten. De Israëlieten vierden dan blij en uitbundig 

dat de HERE hen had gebracht in dat vruchtbare 
land, dat Hij Abraham, Izak en Jakob had be-
loofd. Ze woonden die week niet in hun huizen, 
maar in een soort tenten van palm- en boom-
bladeren, als herinnering aan de reis door de 
woestijn, toen hun voorouders in tenten leef-
den (Leviticus 23:39-43).

Bij alle feesten werd op de sjofar, de ramshoren, geblazen

Jan Koert Davids
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geraden en zelfs ontmoedigd, “omdat 
je dan van de kerk af raakte”. Een dui-
delijker zelfindicatie kon ‘de kerk’ niet 
geven van de waarde van wat zij de 
‘leken’ voorhield. En het was inder-
daad zo, dat als je zelf de Bijbel open 
en onbevooroordeeld las, je van de 
kerk af raakte. Zelfs dominees en ou-
derlingen gaven dan toe, dat ze zelf 
niet geloofden wat ze op de kansel en 
bij huisbezoeken zeiden… Hieruit blijkt 
dus hoe belangrijk het is uzelf op de 
hoogte te stellen van wat God in de 
Schrift zegt, en niet klakkeloos aan te 
nemen wat anderen zeggen. ‘Leken’ 
zijn geen willoze slachtoffers. We kun-
nen hier (bijna) allemaal lezen, dus 
iedereen heeft een eigen verantwoor-
delijkheid en kan en mag zich niet ver-
schuilen achter wat een ander zegt, 
zelfs niet achter ‘gestudeerde’ theolo-
gen en verkondigers. Ook op werelds 
gebied weet bijna iedereen tegen-
woordig zijn mondje te roeren, en an-
deren duidelijk te maken hoe hij er-
over denkt. Dit is echter veel belangrij-
ker en noodzakelijker op geestelijk 
gebied, want daar hangt niet wat an-
dere mensen van u vinden, maar uw 
eeuwige bestemming van af. Want wie 
de Weg van Jezus niet bewandelt, 
heeft het Leven in Hem niet.

Het is opmerkelijk dat Johannes, die 
Jezus voorstelt als ‘de Waarheid’, tot 
drie keer toe vermeldt dat wie geloof-

In het eerste artikel zijn we begonnen 
aan de hand van de Schrift te bekij-
ken, hoe mensen er toe komen “de 
waarheid van God” te “vervangen 
door de leugen”. Niet alleen ‘de men-
sen’ in algemeenheid, maar ook zij 
die zich christenen noemen. Daarvoor 
kijken we naar drie mogelijkheden: 
niet willen, niet mogen, niet kunnen 
aanvaarden. De eerste daarvan is in 
het eerste artikel aan de orde geko-
men. De andere twee zullen we in dit 
afsluitende artikel bekijken.

De Waarheid niet mogen aanvaarden

Het probleem met hen die God en 
Zijn werkzaamheid ontkennen, is dat 
zij anderen vaak verhinderen de 
Waarheid van Zijn bestaan en werk-
zaamheid wél te erkennen, of zelfs 
verbieden (zo nodig met dwang) dat 
niet te doen. Ja, ik weet dat het ook 
vaak het geval is geweest dat mensen 
onder dwang verplicht werden ‘het 
christendom’ te aanvaarden – wat 
zeer afkeurenswaardig is – maar dat 
is nu niet het onderwerp. Het gaat mij 
hier ook niet zozeer om wat ongelovi-
gen de gelovigen aandoen, maar 
vooral om mensen die zeggen chris-
ten te zijn, maar anderen niet toela-
ten de waarheid van het Evangelie 
van God te vinden en te aanvaarden.

In mijn jeugd werd het zelf lezen van 
de Bijbel niet alleen in de RK-kerk 
maar ook in Protestantse kerken af-

Wat is waarheid? (2)

Bijbelpassages uit de HSV, tenzij anders aangegeven
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duidelijk te maken dat je je verre van 
hen moet houden, en dat als je ge-
looft wat zij zeggen je verloren gaat. 
Een beproefde methode om mensen 
niet ‘van kerk af te laten raken’. Het 
trieste is dat mensen van goede wil zo 
de weg tot de Waarheid en daarmee 
het eeuwige leven wordt afgesneden.

Laat u zich door anderen voorschrij-
ven of zelfs opleggen wat u wel of 
niet gelooft? Of heeft u zich volledig 
overtuigd van de Waarheid vanuit de 
Schrift, ook al bleek die anders dan 
wat u dacht en geleerd was?

De Waarheid niet kunnen aanvaarden

Met de waarheid niet kunnen aan-
vaarden bedoel ik niet dat God heeft 
‘geprogrammeerd’ wie wel en niet 
verloren gaat (de zogenaamde eeuwi-
ge uitverkiezing, die volledig in strijd 
is met Gods heilsopenbaring). Het 
werkelijke probleem is dat wat het 
christelijk geloof wordt genoemd al in 
een vrij vroeg stadium tot een materi-
alistisch geloof is geworden. Er kwam 
de mentaliteit in van ‘voor wat hoort 
wat’: ‘ik word ‘christen’, maar dan 
verwacht ik daar een zegen in de 
vorm van voorspoed in mijn leven op’. 
Paulus zegt daarover tot Timoteüs 
over mensen die een verdorven ge-
zindheid hebben en beroofd zijn van 
de waarheid, omdat zij denken dat de 
godsvrucht een bron van winst is. En 
zijn oproep is duidelijk: “Wend u af 
van zulk soort mensen” (1 Tim 6:5).

Christen zijn houdt het navolgen van 
Jezus in, met alles wat daarbij hoort; 
ook gebrek, lijden en vervolging 

de dat Jezus de Christus was, “uit de 
synagoge geworpen zou worden” – en 
dat betekende in die tijd dat je buiten 
de samenleving kwam te staan, ver-
stoken van gemeenschap, troost en 
hulp (Joh 9:22, 12:42, 16:2). Dit was 
dus een krachtige manier om duidelijk 
te maken dat je niet in Jezus mocht 
geloven – in ieder geval niet dat Hij de 
Messias is, want zijn bestaan was niet 
te ontkennen. Maar dit is niet alleen 
iets uit het verre verleden, van ‘die 
slechte Joden’, maar gebeurt tot op de 
dag van vandaag in het christendom. 
Wie gelooft wat in de Bijbel staat, en 
daarvoor uitkomt, kan rekenen op 
spot en hoon, en als hij niet zwijgt op 
uitstoting (zie 3 Johannes 10). Enkele 
eeuwen geleden werd je nog door ‘de 
kerk’ (RK en Protestants) gemarteld 
en op de brandstapel gezet.

Een andere manier waarop de Joodse 
leiders de ‘leken’ duidelijk maakten 
dat ze niet in Jezus als de Messias 
mochten geloven, was dat zij Hem 
afschilderden als onderdeel van ‘de 
kwade macht’ – zeg maar een instru-
ment van de duivel of satan (o.a. Mat-
teüs 9:34). In de gelijkenis van de zaai-
er legt Jezus uit: “Als iemand het 
Woord van het Koninkrijk hoort en het 
niet begrijpt, dan komt de boze 
(slechte, kwaadwillige mens) en rukt 
weg wat in zijn hart gezaaid was” (Mat 
13:19). Maar ook dit is niet alleen iets 
uit een ver verleden. Nog steeds wordt 
gewaarschuwd dat wie niet aanvaardt 
wat ‘de kerk’ leert, in de macht van de 
duivel is. Zij worden zwart gemaakt en 
zelfs gecriminaliseerd, om maar vooral 

Jan Koert Davids
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de gelijkenis van de zaaier in Mattheüs 
13 zegt Jezus: “wie op de steenachtige 
(grond) gezaaid is, dat is hij die het 
Woord hoort en dat meteen met 
vreugde ontvangt. Hij heeft echter 
geen wortel in zichzelf, maar hij is 
(iemand) van het ogenblik; en als er 
verdrukking of vervolging komt 
(omwille) van het Woord, struikelt hij 
meteen” (vzn 20,21). De ‘kosten’ van 
dit geloof zijn velen (de meesten?) te 
hoog. In sommige kringen wordt dit 
soort geloof zelfs zwart gemaakt, door 
te zeggen dat zulke tegenspoed juist 
het ‘bewijs’ is dat God hen niet goed 
gezind is, omdat zij gezondigd heb-
ben. Voorspoed is voor hen het bewijs 
dat zij echte christenen zijn. Zo wor-
den de oren en ogen van velen dicht-
gesmeerd, en laten zij die dichtsme-
ren, zodat zij doof en blind zijn voor de 
Waarheid. Zo worden zij die de Waar-
heid zeggen tot vijanden (zie Galaten 
4:16), en dus zij die de leugen spreken 
tot vrienden.

Hebt u open oren en ogen voor de 
Waarheid? Kunt u geestelijk zien en 
horen, omdat u het Woord van God 
geestelijk beoordeelt, vanuit Gods ge-
zichtspunt en niet aan de hand van 
een soort ‘kosten en baten analyse’?

Waarom gelooft u Mij niet?
Jezus vroeg: “als Ik waarheid spreek, 
waarom gelooft u Mij niet?” Sterker 
nog: Hij constateerde dat hun onge-
loof voortkwam uit het feit dat Hij de 
waarheid sprak: “omdat Ik de waar-
heid spreek, Mij gelooft u niet” (Joh 
8:45,46). De meeste mensen die zeg-

(Markus 10:30; Mattheüs 24:9,10). Dit 
is ‘de andere kant’ van de medaille 
van het evangelie, die de meeste zich 
christen noemende mensen niet wil-
len horen en aanvaarden, terwijl toch 
de Heer wiens naam zij dragen dit 
heeft gezegd, en zijn woord waarheid 
is gebleken door de gehele 
‘kerkgeschiedenis’ heen. De ware 
christenen hebben altijd in de een of 
andere vorm geleden, zelfs onder de 
hand van hun ‘medechristenen’. Wie 
dat ontkent of wegwuift, maakt Je-
zus, de Waarheid, tot een leugenaar.

Voor deze boodschap houden velen 
zich doof en blind, omdat zij een zo 
volledig andere opvatting hebben van 
wat christen zijn is, dat zij die niet 
kunnen zien, horen en aanvaarden. 
De boodschap strookt niet met hun 
(materiële) wereldbeeld. Paulus zegt 
hierover: “de natuurlijke mens neemt 
de dingen van de Geest van God niet 
aan, want ze zijn dwaasheid voor 
hem. Hij kan ze ook niet leren ken-
nen, omdat ze geestelijk beoordeeld 
worden” (1 Kor 2:14) – “de god van 
deze eeuw [de mammon, het materi-
alisme, dus niet de HEERE] heeft (hun) 
gedachten verblind” (2 Kor 4:4). Daar-
om is er in de evangeliën een verband 
tussen Jezus’ genezingen van blinden 
en geestelijke blindheid (Johannes 
9:39-41). En op dezelfde wijze houden 
velen zich doof en blind voor allerlei 
andere aspecten van de Waarheid. 
Ook kan het zijn dat iemand het chris-
telijk geloof, om wat voor reden ook, 
wel aantrekkelijk vindt, maar als blijkt 
wat het werkelijk inhoudt afhaakt. In 
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weet dat hij de waarheid spreekt, op-
dat ook u gelooft”. Dat is waarom het 
nodig is ook de Waarheid waarvan zij 
getuigden te aanvaarden, want allen 
wie werkelijk gelooft – de Waarheid –
zal behouden worden.

Tenslotte

God wil dat alle mensen gered wor-
den door Zijn Waarheid in Jezus 
Christus te leren kennen (zie 1 Ti-
moteüs 2:4). Maar Paulus moest Ti-
moteüs ernstig op het hart drukken 
(“ten overstaan van God en de Heer 
Jezus Christus”), dat hij de waarheid 
in Jezus Christus moest blijven be-
kendmaken, “want er zal een tijd ko-
men dat zij de gezonde leer niet zul-
len verdragen, maar dat zij (zullen 
zoeken wat) het gehoor streelt, en 
voor zichzelf leraars zullen verzame-
len overeenkomstig hun eigen be-
geerten. Ze zullen (hun) gehoor van 
de waarheid afkeren en zich keren tot 
verzinsels” (2 Tim 4:1-5). Hoe duide-
lijk is dat Paulus hier sprak als pro-
feet, een woordvoerder van God en 
Zijn Zoon, want wat hij heeft gezegd 
is helaas bewaarheid geworden.

Het is nog niet te laat om u van de 
verzinsels tot de Waarheid te keren. 
Maar de tijd duurt niet eindeloos: al-
les wijst erop dat de Heer Jezus nu 
spoedig zal terugkeren. Bent u bereid 
de Waarheid te zoeken en te aanvaar-
den? Jezus zegt dat wie bereid is zich-
zelf te verloochenen vele malen meer 
zal ontvangen dan het leven, de we-
reld, nu kan bieden: volmaakt en eeu-
wig leven in heerlijkheid met Hem.

gen te geloven, willen, kunnen, mogen 
niet aanvaarden dat er voor de gave 
van eeuwig leven een drastische ver-
andering van levenswijze nodig is. Het 
leven in Gods Koninkrijk is geen voort-
zetting van de prettige kanten van dit 
leven, maar iets geheel anders, 
nieuws. Het geloof hierin vraagt daar-
om ook een geheel ander leven nu, om 
straks dat eeuwige leven binnen te 
mogen gaan. De meeste mensen zit-
ten gevangen in hun vooroordelen, 
antipathieën, zorgen, angsten, et ce-
tera. Jezus zei echter: geef je nou maar 
over, dat zal je vrijmaken van de sla-
vernij van alles wat met ‘het vlees’, het 
natuurlijke leven, de wereld te maken 
heeft: “Als u in Mijn woord blijft, bent 
u werkelijk mijn discipelen, en u zult 
de waarheid kennen, en de waarheid 
zal u vrijmaken” (Joh 8:31,32).

Jezus beloofde zijn toen nog niet volle-
dig in de Waarheid gelovende discipe-
len zijn komst in de Geest (Johannes 
14:15 e.v.), en “wanneer Die komt, de 
Geest van de waarheid, zal Hij u de 
weg wijzen in heel de waarheid” (Joh 
16:13). En met een herinnering aan de 
woorden van Jesaja 28:11,12 en 
30:15,16 (zie het eerste artikel), zei Hij: 
“Deze dingen heb ik tot u gesproken, 
opdat u in Mij vrede zult hebben”, on-
danks het lijden dat zij, net als Hij, 
zouden ervaren (Joh 16:33). Van dit 
geloof in en door de Geest van de 
Waarheid getuigden zij na Jezus’ kruis-
dood, opstanding en verhoging tot in 
de hemel. Johannes schrijft daarover: 
“En die het gezien heeft, die getuigt 
ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij 
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De profeet Jesaja leefde in Jeruzalem in de 8e eeuw v. Chr. Zijn vader 
heette Amos (niet de profeet). Het is niet bekend of hij priester was en 
wat voor werk hij deed. Evenmin is zijn geboorteplaats bekend.

Het eerste visioen dat Jesaja kreeg, heeft hem steeds moed gegeven. 
Hij zag de heerlijkheid van God in de hemel, die uitstraalde in de tem-
pel in Jeruzalem. Een heerlijkheid die Jezus van God kreeg na zijn over-
winning op de zonde. De apostel Johannes mocht een voorproef van 
die heerlijkheid zien (Johannes 1:14, Matteüs 17:1-9). In de bekende 
‘Knecht profetieën’ in de tweede helft van het boek Jesaja maakte God 
bekend dat de Verlosser eerst Knecht moest zijn en veel moest lijden, 
voordat Hij volmaakt zou zijn en Gods heerlijkheid kon ontvangen. 
Toen Jezus dat op jonge leeftijd las, zal er een schok door Hem heenge-
gaan zijn. Hij zag wat Hem te wachten stond. Dagelijks bad Hij om 
kracht om de verleidingen daaraan te ontkomen te kunnen weerstaan.

Jesaja was diep onder de indruk van het visioen, en besefte hoe heilig 
God is en dat hij door zijn eigen zondigheid niet tot God kon naderen. 
“Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en 
woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben 
namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien” (Jes 6:5). 
Maar een seraf reinigde zijn lippen, als teken van vergeving, waarna hij 
klaar was om zijn dienst als profeet te beginnen. Toen de HEERE hem 
vroeg. “Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan?”, zei Jesaja: “Zie, 
hier ben ik, zend mij” (6:8). Ook Jezus zei dezelfde woorden (Hebreeën 
10:7). Jesaja was zo dankbaar voor Gods vergeving, dat hij zijn leven in 
Zijn dienst wilde geven, ook al werd het heel zwaar voor hem.

Jesaja profeteerde meer dan 40 jaar in Juda en Jeruzalem tijdens de 
regeringsperiode van vier koningen: Uzzia, zijn zoon Jotham, kleinzoon 
Achaz en achterkleinzoon. Hizkia. Voor hij zijn dienst voor de HEERE 

begon, wist hij al dat de mensen niet zouden willen luisteren (Jesaja 6:9 
en 10). Het was moeilijk om te profeteren van verlossing als het volk 
niet wilde. Dat wilde heersen en niet dienstbaar zijn aan God. Toch was 
er één koning die wél naar hem luisterde: koning Hizkia nam zijn raad 

Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g  m e t  b i j z o n d e r e  
Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling
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aan tijdens het beleg van Jeruzalem (701 v. Chr.), en zo werd de stad 
gered (hoofdstukken 36 en 37). De naam Hizkia betekent ‘God redt’. 
Dat wijst vooral naar de toekomst, naar de ware Redder: Jezus Chris-
tus. Want door Hem redt God van de dood door de zonde.

Zoals vaker bij profeten waren er dingen in zijn leven die een profeti-
sche betekenis hadden. Jesaja was getrouwd met een profetes (8:3) en 
had twee zonen die symbolische namen kregen. De tweede moest hij 
in opdracht van God Maher Sjalal Chasj Baz (wat betekent: ‘haastig 
buit, spoedig roof’) noemen. Het wees op Assyrië, dat binnenkort Da-
mascus, de hoofdstad van Aram, en Samaria, de hoofdstad van Israël, 
zou plunderen. Het zou gebeuren voordat het jongetje papa en mama 
zou kunnen zeggen. Zijn eerste zoon kreeg de naam Sjear-Jasjub (wat 
betekent: ‘een rest keert weer’) – 7:3. Hem moest Jesaja meenemen 
naar koning Achaz, om hem te profeteren dat Juda niet verslagen zou 
worden. Achaz mocht zelfs een teken van God vragen. Maar Achaz 
had allang zijn eigen plan klaar, en dacht God daar niet bij nodig te 
hebben. Egypte was de grootmacht in het zuiden, Assyrië in Mesopo-
tamië. Israël en Aram wilden Juda veroveren, om zo stand te kunnen 
houden tegen Egypte. Achaz vroeg hulp van Assyrië – de macht die 
Juda later zou veroveren – en vroeg daarom geen teken. Het leek zo 
eerbiedig, maar het was helaas Goddeloos. Maar Gods plan zou on-
danks zijn weigering doorgaan. God berispte hem, en gaf Zelf een te-
ken, niet een teken van overwinning op de menselijke vijand, maar op 
de grootste vijand: de zonde (7:14).

Jesaja was de evangelieprediker van het Oude Testament. Hij bracht 
het goede nieuws dat God niet alleen Israël redt, maar mensen uit alle 
volken. Hij predikte de verlossing van de zonden, maar het volk zag 
niet in dat het die nodig had; het zocht verlossing van zijn vijanden.

Geen enkele profeet wordt zo veel aangehaald in het Nieuwe Testa-
ment als Jesaja, om de vervulling van zijn profetieën in Jezus Christus 
te laten zien. Jezus begint zijn werk met het voorlezen van Jesaja 61:1-
3, en zegt dan: “Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling ge-
gaan” (Luc 4:21). Een bewijs dat God Zijn Woord houdt.

Jesaja

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



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

Jezus’ relatie als Zoon met de Vader
Als God Jezus ‘Mijn Zoon’ noemt, dan ligt het voor de hand dat Jezus God ‘mijn 
Vader’ noemt. In Psalm 89:27 en 28 zegt de HEERE over de aan David beloofde 
Zoon: “Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van mijn 
heil. Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de 
koningen van de aarde”.

Zowel Mattheüs als Lukas vermelden Jezus’ uitspraak “niemand weet Wie de 
Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon 
(het) wil openbaren” (Luk 10:22, Mat 11:27). Dit geeft de nauwe verbondenheid 
aan tussen Hem en zijn hemelse Vader. De Vader weet dat Jezus van Nazareth 
Zijn Zoon is, omdat Hij Hem heeft doen worden in Maria. Jezus weet dat de 
Schepper van alle leven zijn Maker is; en Hij getuigt dat God zijn Vader is. Dit is 
goed te zien in het evangelie van Johannes. In de inleiding schrijft hij al over Je-
zus’ vertrouwenspositie bij zijn Vader, door Hem te tonen “aan de boezem van de 
Vader” (Joh 1:18 NBG’51). We moeten ons dit voorstellen als in de Romeinse ta-
felschikking, waar de gasten aanlagen met de gastheer. De gunsteling van de 
gastheer lag het dichtst bij hem, dus letterlijk aan zijn boezem. Bij het laatste 
Pascha zien we Johannes daar liggen (zie Johannes 13:23). In zijn vertrouwensre-
latie met Johannes vertelde Jezus hem wie Hem zou verraden (vzn 25,26). Jezus 
zelf heeft deze vertrouwensrelatie met de Vader, “Want de Vader heeft de Zoon 
lief en laat Hem alles zien wat Hij doet” (Joh 5:20). Iets van die relatie zien we in 
hoe God omging met Abraham, die Hij ‘mijn vriend’ noemde (Jes 41:8) en voor 
wie Hij niets verborgen hield, en met Mozes: “De HEERE sprak tot Mozes … zoals 
een man met zijn vriend spreekt” (Ex 33:11). 

Vader als titel of functie
Vaak wordt als een van de bewijzen dat Jezus God is, aangevoerd dat Hij in Jesaja 
9 “Sterke God, Eeuwige Vader” wordt genoemd. Ik geef nog eens de gehele pro-
fetie: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschap-
pij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Ster-
ke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en 
aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, 
om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van 
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één God & één Heer 
3. Wie is de Heer? (3)
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nu aan tot in eeuwigheid” (Jes 9:5,6). Het opvallende is dat deze belangrijke pro-
fetie nergens in het Nieuwe Testament wordt aangehaald of besproken. We heb-
ben al gezien dat de woorden aansluiten op de belofte van de Zoon van David, 
die eeuwig zal regeren, zoals vers 6 duidelijk aangeeft.

Van de verschillende hier gegeven benamingen van de Zoon, herinnert 
‘Vredevorst’ aan de lijfelijke zoon van David, Salomo, maar ook aan de functie 
van de verheerlijkte Jezus Christus als Hogepriester “naar de ordening van Mel-
chisedek”. Deze Melchisedek was “koning van Salem, dat is koning van de vre-
de” (Heb 7:11 en 17).

In plaats van ‘Wonderlijk’ kan beter ‘Wonderbaar’ worden gebruikt, omdat het 
Hebreeuwse woord een wonder inhoudt; iets dat buiten het gewone, het natuur-
lijke valt (zie in het Nieuwe Testament Openbaring 15:1-4). In Jesaja 25:1: “zie, ga 
Ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar”. De 
woorden versterken elkaar hier, nadat Jesaja al eerder had gezegd: “HEERE, U 
bent mijn God, ik zal U roemen … Want U hebt wonderen gedaan. (Uw) raadsbe-
sluiten zijn van oudsher vast en zeker”. Het is de HEERE Die wonderen doet, en 
Jezus is het grote en grootste wonder dat Hij heeft gedaan om Zijn beloften na te 
komen. De apostel Petrus lijkt in dit verband te wijzen op Jesaja 9 in zijn woorden 
over God, “Die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht” (1 Pet 
2:9); want Gods wonderbaar licht is Jezus Christus (Joh 1:9).

We zijn in onze beschouwing van Jesaja 9:5 en 6 gekomen bij de tweede bena-
ming: ‘Raadsman’. De conclusie uit het grote wonder dat Jezus is, is dat Hij niet 
geworden kan zijn zonder de HEERE. De HEERE heeft het wonder gedaan in de 
moederschoot van de maagd Maria, zodat zij zwanger werd en het Kind, de 
Zoon, baarde. Wie meent dat Jezus de tweede Persoon van de eeuwige Godheid 
is, komt in problemen bij wat de HEERE (Jezus’ hemelse Vader) zegt met betrek-
king tot een ‘raadsman’. De apostel Paulus wijst in Romeinen 11:33 op de wijsheid 
en de kennis van God in Zijn spreken en handelen (de HEERE, Die Zich heeft ge-
openbaard aan Israël, getuige zijn aanhalingen in Rom 11:26 en 27 uit Jes 59:20 en 
Jer 31:33,34). Met een ‘want’ legt hij dan het verband met de Schepper in Jes 
40:12-14, Die vraagt wie Hem raad gaf toen Hij alles bedacht en maakte: “Wie 
heeft de Geest van de HEERE gepeild en (wie) heeft Hem (als) Zijn raadsman on-
derwezen? Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem 
het pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van 
veel verstand zou doen kennen?”. Het is een retorische vraag, waarop het ant-
woord ‘niemand’ is. Maar als Jezus van eeuwigheid de Zoon is, dan zal Hij toch 
zeker de Raadsman van de HEERE zijn geweest in de schepping en het gehele 
heilsplan met de mensen, waarin Hij zo’n grote en belangrijke rol in zou moeten 
gaan spelen. Maar Hij was daar niet. Hoe moeten we dit dan verstaan?

Jan Koert Davids
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één God & één Heer
Het zal duidelijk zijn dat alle benamingen één en dezelfde Persoon op hetzelfde 
moment aanduiden. Het betreft zijn Naam in enkelvoud, niet in meervoud. De 
benamingen moeten daarom verband met elkaar houden, ook ‘Sterke God’ en 
‘Eeuwige Vader’. De sleutel vinden we in Jesaja 11, waar van deze Zoon wordt ge-
zegd: “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en in-
zicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze van de 
HEERE” (vs. 2). Uiteraard ontving Jezus niet drie verschillende Geesten, maar een 
en dezelfde Geest geeft Hem de nodige capaciteiten. Dit laat ook zien dat de 
Zoon alleen door de Geest van de HEERE ‘Raadsman’ en ‘Sterke God’ kan zijn. 
Overigens is vrede het gevolg van zijn wijze raad en sterkte (verzen 3-10).

Maar er staat toch ‘Sterke God’? Jazeker, maar dat zou ons niet moeten verwon-
deren. Laten we beginnen met de hoofdletters weg te laten – want die kent de 
Hebreeuwse brontekst niet. Het woord voor ‘God’ is het gewone woord el, dat 
zowel wordt gebruikt voor God als voor goden en mensen. Jezus wijst hier op, als 
de Joden Hem verwijten zich aan de enige God gelijk te stellen: “Is er niet ge-
schreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als (de wet) hén goden noem-
de tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd kan 
worden, zegt u (dan tegen Mij), Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden 
heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?” (Joh 10:34-36). 
Jezus verwijst naar Psalm 82: “God [meervoud elohim] staat in de vergadering van 
God [enkelvoud el], Hij oordeelt te midden van de goden [elohim]: Hoelang zult u 
[goden] onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? Doe recht aan 
de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de 
geringe en de arme, ontruk (hem) aan de hand van de goddelozen … Ík heb (wel) 
gezegd: U bent goden [elohim], u bent allen zonen van de Allerhoogste; toch zult 
u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen”. Het gaat hier om 
de sterfelijke vorsten van Israël, de oudsten die rechtspraken over het volk. Als de 
HEERE dan Jezus als enige de macht heeft gegeven om te oordelen (omdat andere 
mensen faalden), recht te spreken, dan is Hij dus de ‘sterke God’, wiens uitspraak 
meer gezag heeft dan dat van de ‘goden’, de oudsten en rechters in Israël.

Alles goed en wel, zult u misschien denken, maar ‘Eeuwige Vader’ dan? Zegt dat 
niet duidelijk dat Jezus de Vader van eeuwigheid is? Mag ik de vraag stellen of het 
redelijk is te zeggen dat de Zoon uit de profetie in Jesaja in feite de Vader van 
Adam en Israël is, en zelfs zijn eigen Vader, de Vader van de Vader? Laten we ook 
hier, om de al genoemde reden, beginnen met het bijvoeglijke ‘eeuwige’ zonder 
beginkapitaal schrijven. ‘Vader’ kunnen we, net als ‘God’, uit eerbied voor de 
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unieke Persoon van Christus laten staan. Waar het hier om gaat is een functie, 
positie, geen relatie. Om dat te begrijpen gaan we weer terug naar Jozef.

Dat hij een voorafschaduwing van de grote Koning Jezus Christus is, is te zien in 
wat de farao zegt, nadat Jozef hem de dromen heeft uitgelegd en zijn advies 
heeft gegeven: “Zouden wij (ooit) iemand kunnen vinden als deze (man), in wie 
de Geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles 
heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u” (Gen 41:38,39 –
ziet u de weerklank hiervan in Jesaja 11:2?). Want is dat niet wat hem tot de 
raadsman van de farao maakte? Niet vanuit eigen boerenverstand, maar door de 
Geest van God, zoals ook Jezus. Zijn aanstelling als de machtigste, direct onder 
de farao, maakte hem in feite tot ‘sterke god’, voor wie men eerbied moest tonen 
(vs. 43). Jozef zegt later tot zijn broers over zijn plaats in de machtsstructuur in 
Egypte: “God … heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over 
heel zijn huis en (als) heerser over heel het land Egypte” (Gen 45:8). Het zal duide-
lijk zijn dat Jozef niet bedoelt dat hij de vader van de farao is geworden. Fysiek is 
dat al helemaal niet mogelijk, maar hij is ook niet zo machtig geworden dat hij nu 
op een hogere plaats in de rangorde staat dan de farao en hij de farao 
‘geadopteerd’ heeft als zoon. Wat bedoelt Jozef dan? Het gaat hier niet om ver-
schillende functies, maar om één en dezelfde: ‘Vader voor de farao’ zijn houdt in, 
dat Jozef diens huis en land voor hem bestuurt. Het boek Jesaja vertelt over een 
moment in de geschiedenis van Juda en Jeruzalem, dat duidelijkheid geeft over 
de positie en functie van ‘vader’ in het koningshuis van David. Het gaat om de 
onwaardige hofmaarschalk Sebna, die door de HEERE wordt vervangen door El-
jakim. Een hofmaarschalk is iemand die belast is met het bestuur over de vorste-
lijke huishouding, dus met de gehele gang van zaken in het paleis van de koning. 
Over de positie van Eljakim, als hofmaarschalk bij de koning van Juda, zegt de 
HEERE: “… uw (Sebna’s) heerschappij zal Ik in zijn hand leggen. Hij zal als een va-
der zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En Ik zal de 
sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij opendoet, zal nie-
mand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen” (Jes 22:21,22). De overeen-
komst met wat Jozef zegt is duidelijk. Het zal geen toeval zijn dat in het boek 
waarin over de positie van de Messias geprofeteerd wordt, vervolgens een aan-
schouwelijk voorbeeld wordt gegeven van wat de HEERE met zo’n positie bedoelt 
en hoe Hij die geeft. De positie van zowel Eljakim als Jozef werpt licht op die van 
Jezus in Gods huis en Koninkrijk. Die zal Hem nooit worden afgenomen, zodat Hij 
‘eeuwige Vader’ is in het huis van de HEERE.
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Christus de Verlosser
Wie is nu eigenlijk de Christus van de Schriften?

Het kennen en ervaren van de Christus (of Messias) was voor Jezus’ discipelen 
een bron van grote vreugde. Want zij wisten uit de Schriften dat de Messias de 
eeuwige Koning zou zijn op de troon van David in Jeruzalem. Toch had zijn missie 
een belangrijkere kant: die van Verlosser. Hoeveel groter was dan ook hun vreug-
de, toen die hen na zijn opstanding duidelijk werd. Toen zagen zij duidelijk de 
beperkingen van de Wet in, en werden doordrongen van de noodzaak van eeuwi-
ge verlossing. Daarbij hadden zij een helder beeld van de aard van Jezus’ werk, en 
beseften hoe en waarom Hij de beperkingen van de Wet had kunnen overwinnen.

Christenen zijn van jongs af vertrouwd met Jezus’ verlossingswerk, maar weer 
minder met de Wet en de situatie onder het Oude Verbond. Er is daarom de nei-
ging die verlossing meer als vanzelfsprekend te beschouwen, en minder om zich 
af te vragen waar die op is gebaseerd. Uiteraard belijden zij hun vreugde in Hem. 
Maar in welke Christus? Want soms lijkt het alsof er evenveel opvattingen over 
Hem zijn als leraren. Hoe kan dat, als al die leraren zeggen zich op de Bijbel te 
baseren? Wie naar de oorzaak zoekt, komt onvermijdelijk tot de conclusie dat de 
reden ligt in het feit dat in al die ‘christusbeelden’ veel menselijke ideeën zijn ver-
werkt. Die zijn niet ‘geopenbaard’ door onze Vader in de hemel, maar door men-
sen van vlees en bloed.

Na de dagen van de apostelen hebben mensen lange tijd geen toegang gehad tot 
de Schrift; dat was voorbehouden aan een kleine groep bevoorrechten. Boven-
dien konden de meesten niet lezen. De vloek van onze tijd is echter, dat wij wel
Bijbels hebben en kunnen lezen, maar dat van alle kanten wordt gezegd dat een 
groot deel ervan niet ter zake doet, en bovendien toch niet betrouwbaar is. Uiter-
aard delen wij die mening niet, en leek het ons van belang nog eens gedetailleerd 
naar dit onderwerp te kijken; ons afvragend: ‘Wie is nu eigenlijk de Christus van 
de Schriften?’ Om te begrijpen Wie Hij is, en wat Hij nu precies voor ons heeft 
gedaan. En hoe. En waarom juist zo.
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