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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: Is of was Jezus Engel?
Antwoord: Wie menen dat Jezus Engel is, vinden bewijs daarvoor in Mal
3:1: “… de Here, die u zoekt, namelijk de engel van het verbond, die u begeert” (NBG’51) – zo verband leggend met de Engel van Gods aangezicht,
die Israël door de woestijn leidde. Maar waar lezen wij in de Schrift over
zoeken en begeren van deze Engel? Waren de Israëlieten niet veeleer bevreesd voor hem, en vroegen zij niet Mozes om tussen hen en de Engel in
te staan? Wel lezen we over de verwachting van de Messias, de Gezalfde,
de aan David beloofde Zoon. Sommigen spraken Jezus aan met ‘zoon van
David’. De discipelen zagen in dat het verder ging dan dat, omdat God van
die zoon had gezegd dat Hij hem tot Vader zou zijn en Die Hem tot Zoon.
Zij noemden Hem daarom de Christus, de Zoon van de levende God. Maar
hoe kan Hij dan ‘engel van het verbond’ worden genoemd? Voor het antwoord moeten we eerst de vertaling ontdoen van ‘ruis’. Het met ‘engel’
vertaalde Hebreeuwse woord malak, betekent ‘bode’. Wie een woord van
de Here moet overbrengen is Zijn bode; of hij nu uit de hemel komt of
mens is. In Jesaja staan enkele Knechtprofetieën, die in het NT worden toegepast op Jezus Christus (zie ons boekje De Knecht in Jesaja). In Jesaja
42:19 wordt deze knecht de ‘bode’ genoemd die God zendt. Dit is hetzelfde
woord malak als in Maleachi 3:1. Waarom deze inconsequentie bij de vertaling? ‘Bode’ zou de consequente vertaling behoren te zijn.
En het NT? Mattheüs en Lukas vermeldden geslachtsregisters van Jezus.
Als we alleen dat van Mattheüs hadden, zou iemand er met enige redenatie
in kunnen slagen een tot mens getransformeerde Engel – mocht die bestaan – in de lijn van Abraham en David te passen. Maar onze vraag is dan
wel: waarom zo’n lange lijst mensen, als de uitleg volstaat dat een Engel
kwam bij Maria, de vrouw uit de lijn van Eva, via Abraham en David? Het
geslachtsregister van Lukas maakt zulk redeneren echter onmogelijk. Zijn
doel was te verklaren hoe Jezus van Nazareth de Zoon van God kon zijn. Hij
toonde dat ook Adam de zoon van God was (Luk 3:38). Want hij had, evenals Jezus, geen menselijke vader! Kan het eenvoudiger en doeltreﬀender?
Daarom is onze vraag: als Adam, de mens, zoon van God was, waarom
moet Jezus dan Engel zijn om zo genoemd te kunnen worden? Een tweede,
veel belangrijkere, vraag dringt zich direct daarna op: als Jezus Engel zou
zijn (geweest) hoe kan Hij dan de vervulling zijn van de beloften aan Eva,
Abraham en David, aangaande een lijfelijke nakomeling? En vervolgens:
welk deel heeft Hij dan aan ons mensen? Engelen en mensen zijn verschillende wezens, voor verschillende doeleinden geschapen.
Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling

een

Bijbels antwoord op uw vraag

Jezus sprak nooit over zichzelf als Engel, maar als ‘Zoon des mensen’. De
benaming komt uit Daniël 7:13 en 14, waar ‘Iemand als een mensenzoon’
het eeuwige koningschap over de aarde ontvangt. Dit is niemand anders
dan de zoon van David, de Messias. Voor een engel komt in dit boek Daniël
(3:25,28) de benaming ‘zoon van de goden’ voor. ‘Zoon des mensen’ had in
Jezus’ tijd de betekenis van ‘mens bij uitnemendheid’, ‘De Mens’. Geen
sprake van een Engel. Toen Paulus schreef over Jezus’ middelaarschap,
toonde hij dat een bepaalde mens, geen Engel, de andere mensen vertegenwoordigt voor Gods troon: “Want er is één God. Er is ook één middelaar
(tussen) God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Tim 2:5).
De schrijver van de Hebreeënbrief wilde vooral Joden de unieke positie van
Jezus uitleggen. De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan Jezus en engelen. Hij stelde dat de woorden van David in de Psalmen 2:7 en 110:4 geen
betrekking hebben op een engel (Hebreeën 1:5 en 13). Mocht iemand aanvoeren (wat gebeurt!) dat dit juist het bewijs is dat Jezus Engel was, dan
vragen wij: over wie had de schrijver het dan in hoofdstuk 2? Als Jezus Engel was, welk verband is er dan met Davids overdenking in Psalm 8 van
Gods doel met de schepping van mensen: “Met heerlijkheid en eer hebt U
hem gekroond” (Heb 2:7)? Is zijn redenering niet juist, dat Gods hoge doel
met de mensen nog niet zichtbaar is (vs. 8), behalve in Christus Jezus?
“Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond” (vs. 9). Hoe kan zijn
doel met de schepping van mensen zijn bereikt als Jezus Engel was?
Dezelfde schrijver vertelde vervolgens dat Jezus niet de enige Zoon blijft,
maar dat vele zonen tot heerlijkheid zullen worden gebracht (2:10). In het
boek Openbaring is de bevestigende belofte aan alle gelovigen, dezelfde
die David ontving aangaande zijn grote Zoon: “Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn” (21:7;
vgl 2 Sam 7:14). Paulus schreef veel over deze zonen; vooral in de Romeinenbrief. Over het onderscheid tussen ‘de mensen’ en ‘de zonen van
God’ (de tweedeling in Genesis 3:15, zichtbaar in de geslachtsregisters 4:1722 en 5:1-32): “… allen die door de Geest van God geleid worden zijn zonen
van God” (Rom 8:14 NBG’51; vgl Gal 4:4-7); in dezelfde geest als de Hebreeënbrief: “… de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden.
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God” (8:18,19 NBG’51); over de unieke positie van
Israël: “… hunner is de aanneming tot zonen, de heerlijkheid en de verbonden …” (9:4 NBG’51); en over het volk dat God roept uit de heidenen, dat zij
ook zullen genoemd worden: “zonen van de levende God” (9:26 NBG’51).
Jan Koert Davids
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Overdenking
In U heb Ik Mijn welbehagen
Toen Jezus naar Johannes de Doper was gekomen, om zich in

de rivier de Jordaan te laten dopen, zei God: “U bent mijn Zoon, de

geliefde in U heb Ik mijn welbehagen” (Lucas 3:22). U vraagt uzelf misschien met mij af: hoe kan ik zo leven dat God een welbehagen heeft in mij.
Het voorbeeld van de Heer Jezus is zo moeilijk na te volgen. Het is zo hoog
verheven in heiligheid en echtheid. Al mijn pogingen lijken op niets uit te lopen. Kàn God een welbehagen hebben in mij, als ik, ook al doe ik nog zo mijn
best, zo vaak faal?
Gelukkig is Gods woord hierbij een licht. Psalm 25 zegt: “De vertrouwelijke
omgang van de Here is met wie Hem vrezen, en Zijn verbond maakt Hij hun
bekend”. Het is dus mogelijk God welgevallig te zijn. Wanneer dat uw rotsvast geloof is, en uw hoop in Christus, kunt u uw twijfels overwinnen.
Denken we erover na wie er buiten de Heer Jezus, vertrouwelijk met God omgingen, dan komen we op mannen als Abraham, Mozes en David. Maar ook
hùn voorbeeld lijkt, ondanks hun menselijke tekortkomingen, vaak zo onbereikbaar. Misschien is het daarom goed eens te kijken naar een man, van wie
we niet weten wat hij heeft gedaan, maar alleen het getuigenis hebben dat
hij “wandelde met God” (Gen 5:22 en 24). De schrijver van de brief aan de
Hebreeën zegt: “Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood
niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen.
Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij God welgevallig was geweest” (11:5). Hoe was hij God welgevallig? Door geloof, want
“zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn” (vs. 6). Kunt u dan
alleen door te geloven God welgevallig zijn? Ja, in principe wel. Wanneer u
tenminste goed voor ogen heeft wat geloven is; want de woorden die daarop
volgen zijn: “Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (vs. 6).
Hoe verleidelijk is het hier de nadruk te leggen op ‘geloven dat Hij bestaat’,
en uzelf voor te houden: dat geloof ik, en ook dat Jezus mijn Verlosser is, dus
word ik behouden’! Maar pas op... de Bijbel spreekt niet over een passief
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maar over een actief geloof. Ook deze schrijver heeft het over mensen die
actief zijn, die tot God komen, dus naar Hem toe gaan. Enerzijds omdat zij
Hem als de Schepper van hemel en aarde, met macht over leven en dood,
vrezen. Anderzijds omdat zij vertrouwen dat Hij in de hemel hoort en ziet wie
Hem ernstig zoeken. In wat hij in hoofdstuk 11 zegt over Henoch en andere
geloofsgetuigen, is steeds weer te zien dat het gaat om dit actieve geloof.
Dat lijkt op een open deur, maar hoe vaak komt het voor dat u zelf ècht toekomt aan de opbouw en versterking van uw geloof?! Iedereen wordt tegenwoordig voortdurend in beslag genomen door werk, het huis de (klein)
kinderen, zorgen, enz. Als eerst dit maar gedaan of opgelost is, dan... Maar
komt het er echt van dat u dan leest in de Bijbel? U bent wel druk bezig, ongetwijfeld ook met goede dingen, maar het is de vraag of het uitgangspunt
goed is. Iedere gelovige heeft regelmatig geestelijke voeding en rust nodig
om opgebouwd te kunnen worden in het allerheiligst geloof. Ook in de eerste
eeuw bleven zij die tot geloof waren gekomen, onderwijs van de apostelen
volgen (Handelingen 2:42). Er werd dus niet alleen gepredikt, maar vervolgens ook nader onderwezen – om niet te vergeten, maar vooral om te groeien in geloof. Alles met het doel om God en Zijn Zoon beter te leren kennen
en in nauwere gemeenschap met Hen en met elkaar te kunnen leven en werken. Want wat gelovigen doen, moet een uitvloeisel zijn van hun eigen geloof
èn verbondenheid met de Heer. Zonder Hem kan niemand iets doen. Alleen
mèt Hem kan voor God en mensen zichtbaar worden dat iemands geloof levend is, en dat het werk de vrucht is van dat geloof. Paulus noemde dat
“geloof door liefde werkende” (Gal 5:6). Het zijn werken die God heeft voorbereid, opdat Zijn kinderen die zouden doen (zie Efeziërs 2:10). Dus brengen
zij niet hùn werken in, maar is het God Die hen, op grond van hun geloof en
hun liefde voor Hem en Zijn Zoon, in de gelegenheid stelt te laten zien wat
hun geloof is, door hun Zijn werk te laten doen. Daarbij staat hen elke dag
het voorbeeld van Jezus voor ogen, die niet afwachtte wat God Hem eventueel zou vragen, maar zich proactief opstelde. Zo behoren volgelingen van
Jezus dan mèt Hem te zeggen: “Hier ben ik om uw wil o God te doen”, of met
de woorden van een bekend lied: “Neem mijn leven laat het Heer, toegewijd
zijn aan Uw eer”.
Jakobus concludeerde, toen hij schreef over Abraham die Isaäk op het altaar
legde: “Daaruit kunt u zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en
dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; en het schriftwoord werd
vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid
gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd … Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood” (Jak
2:22, 23 en 26). Het was hem niet te doen om werken als zodanig, maar om
Jan Koert Davids
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wat voortvloeit uit het geloof; werk dat in liefde, dankbaarheid, eerbied en
vertrouwen wordt gedaan. Lees zelf eens wat Paulus schreef in Romeinen 4:
1-8. Hoe zal dit gebeuren? Door het offer van de Heer Jezus Christus, Die zijn
lichaam – dat orgaan dat geneigd is zichzelf te zoeken en te vertrouwen,
maar – omdat het onvolmaakt is – telkens weer struikelt door de zonde, en
God dus niet kan behagen – op het kruis heeft gebracht. Lees ook wat Paulus
hier verder schreef in hoofdstuk 8:1-9. Maar wat betekent ‘de Geest van God
of Christus hebben’? Paulus spreekt over een bepaalde gezindheid, die hij in
vers 10 omschrijft als ‘Christus Die in u is’! En wanneer u zijn gezindheid
heeft, spreekt en doet u zoals Hij heeft gedaan. Wie wandelt met Christus en
in Hem, door gebed, vertrouwelijk omgang heeft met God, is in Christus.
De woorden van Paulus moeten daarom een prikkel zijn tot eerlijk en oprecht
onderzoek bij uzelf, of dit in uw leven wel zo is, want hij schreef: “Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (vs.
9), of nog veel directer: “Stel uzelf op de proef, of u wel in het geloof bent,
onderzoek uzelf. Of bent u niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is?
Want anders bent u verwerpelijk” (2 Kor 13:5). Dit is een conclusie die ernstige gevolgen kan hebben. Want verwerpelijk zijn betekent niets minder dan
verloren gaan. U doet er daarom goed aan uw leven steeds te toetsen aan
wat God van u vraagt, zodat u het heilig en onbesmet voor Christus bewaart.
God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken. Het is daarom raadzaam
om, zo lang Hij in Zijn genade en geduld wacht met het oordeel, bij uzelf na
te gaan of u dat echt doet. Er zijn zoveel belemmeringen voor het ernstig
zoeken van God en Zijn Koninkrijk. Dit ernstig zoeken doet u om te beginnen
door God te vrezen, Zijn woord als betrouwbaar te beschouwen, Zijn Zoon
lief te hebben, Diens voorbeeld voor ogen te houden en ernstig te proberen
dat na te volgen, en Hem de Heer te laten zijn in en over uw leven. Alleen zo
vereert u Hem op een wijze die Hem behaagt. Dat maakt u minder a ankelijk van uw eigen kracht en inspanning, die toch niet toereikend zijn om u te
redden van de dood.
Hoe u ook opkijkt tegen de geloofsgetuigen in Hebreeën 11, ook de grootsten
onder hen bleken op zeker moment in een bepaald opzicht tekort te schieten. Zij moesten door diepe beproeving tot het inzicht komen dat zij volkomen afhankelijk waren van God en Zijn genade. En dat is wat hun geloofsvertrouwen versterkte, zodat zij beter in staat waren te volharden in het geloof,
uitziende naar wat hun God hen had beloofd. David bad in een Psalm:
“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser” (19:15). Hieruit spreekt oot6

In U heb Ik Mijn welbehagen
moed, oprechtheid, a ankelijkheid van God. Daaraan heeft God een welgevallen. “Ik weet mijn God, dat U het hart toetst en een welbehagen hebt in
oprechtheid” schreef David (1 Kron. 29:17). Sluit u dan bij hem aan, en maak u
de vermaning van de schrijver van de brief aan Hebreeën eigen: “Laten wij
daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en
hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag” (12:28).
Het is goed uw leven af en toe te vergelijken met dat van anderen, die een
voorbeeld waren en zijn van een leven in geloof, zodat u niet te snel tevreden
bent met uzelf en met het weinige dat u doet in dienst van de Heer. Maar
zo’n vergelijking alleen is niet voldoende. Een ieder heeft zijn of haar zwakheden, die weliswaar pas volledig zullen verdwijnen wanneer Christus de zijnen
bij zijn komst veranderen zal tot volmaaktheid. Maar tot die tijd wordt wel
van u verwacht dat u zelf ook al het mogelijke doet om die zwakheden te
overwinnen; daarbij Gods woord, met de voorbeelden die daarin worden gegeven, voor ogen houdend. Zodat het mag zijn zoals Jakobus schreef: “…
neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan
behouden. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders: dan zou u
uzelf misleiden … wie zich verdiept in de volmaakte wet, die van de vrijheid,
en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig hoorder, maar als een werkelijk
dader, die zal zalig zijn in zijn doen” (Jak 1:21b-25). God rekende de geloofsgetuigen hun geloof, dat samenwerkte met hun geloofsdaden, tot gerechtigheid, ondanks hun zwakheid. Wat betekent dat Hij hun de zonden, die zij
door de zwakheid van het vlees deden, niet aanrekende. Daarmee bereikten
zij de volmaaktheid echter niet. Daar was iets veel hogers, iets veel beters
voor nodig: het leven van volmaakte gehoorzaamheid van Gods Zoon, waardoor Hij een offer kon brengen dat in één keer alle zonden wegnam en de
volmaaktheid aan het licht bracht. Zo is de grote doorbraak gekomen dat
God, in Zijn genade, allen die in Hem geloven rechtvaardigt in Christus, dus
vrijspreekt van gedane zonden en, omdat zij niet volmaakt zijn in het volgen
van zijn voorbeeld, zijn rechtvaardigheid toerekent.
Het past dan ook dankbaarheid te tonen voor wat God in Zijn liefde schenkt,
om van daaruit uw leven in Zijn dienst te stellen. God maakt Zijn kinderen in
dit leven niet volmaakt, zodat niet alleen tegen Paulus, maar tegen ieder individueel mens gezegd kan worden: “Mijn genade is u genoeg”. En verder
vraagt Hij allen die Hij aanneemt als Zijn kinderen: breng de rest van uw leven
als een ‘levend, heilig en Mij welgevallig offer’ (zie Romeinen 12:1).
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Psalm 22

U hebt mij verhoord
Geïnspireerd door de Geest schreef David een psalm, waarin hij eeuwen vooraf
tot in de details het lijden en dood van de Messias beschreef. Zo werden, bijvoorbeeld, de verzen 2, 9 en 19 bij de kruisiging van de Here Jezus vervuld.
Vanaf het kruis riep Jezus met luide stem de woorden van vers 2 uit: “Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” (Mat 27:46). Bewust of onbewust citeerden de overpriesters en oudsten
vers 9: “Hij heeft op God vertrouwd; laat Die hem nu verlossen als Hij hem welgezind is” (Mat 27:43). De soldaten vervulden (onbewust), toen zij Jezus’ kleding
onder elkaar verdeelden, vers 19: “Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en
zij namen ook het onderkleed ... Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet
scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld
en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen” (Joh 19:23,24).
Wat de profetische verzen van Psalm 22 betreft, zijn deze de meest voor de
hand liggende. Maar de psalm bevat meer uitdrukkingen die duidelijk betrekking
hebben op het toekomstig lijden van de Messias: “Vele stieren hebben mij omringd ... Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen ... Mijn
kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte ...
Want honden hebben mij omsingeld ... zij hebben mijn handen en mijn voeten
doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen” (vzn 13-18).
We kunnen ons dan afvragen: is deze psalm uitsluitend van toepassing op de
Heer Jezus Christus? Hoewel David zelf veel te verdragen had in zijn leven, en
ofschoon wij hier uitspraken tegenkomen die inderdaad betrekking kunnen hebben op de ervaringen van David, was hij als dichter van de psalm geïnspireerd
om vooral de angst en pijn van Gods lijdende Knecht onder woorden te brengen.
In Jesaja 53 – een Lied van de Knecht – horen we een weerklank van vers 7 van
Psalm 22: “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en
vertrouwd met ziekte ... hij was veracht en wij hebben hem niet geacht” (Jes.
53:3, NBG'51).

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
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De stervende Jezus voelde zich ver van God verwijderd, omdat hij de zonden van
de mensen op zich droeg; vernederd en versmaad, voelde hij zich als “een worm
en geen man” (Ps. 22:7). Maar had God hem werkelijk ‘verlaten’? Weliswaar
wordt de vraag gesteld in vers 2: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, bent U ver ... van de woorden van mijn jammerklacht?” Verder zegt hij in
vers 3: “Ik roep overdag, maar U antwoordt niet”. Onmiddellijk daarop volgen
echter uitspraken die getuigen van een stellig geloof in de trouwe God van Israёl:
“Op U hebben onze vaderen vertrouwd ... Tot U hebben zij geroepen en zij zijn
gered” (vzn. 5,6). Daarmee wil hij toch zeggen, dat ook hìj op God vertrouwt.
Verder spreekt vooral de tweede helft van de psalm, vanaf het einde van vers 22,
van het onwankelbaar geloof van Gods Zoon: “Ja, U hebt mij verhoord ... U die
de HEERE vreest, loof Hem ... Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen,
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep” (vs. 25). God heeft de smeekbeden van Zijn Zoon verhoord.
Maar dit wil niet zeggen dat de Messias niet heeft moeten lijden. Eerst heeft hij
in Gethsémané “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” (Heb 5:7; zie Mat 26:36-39). Vervolgens moest Hij voor Kajafas de Hogepriester, voor Pilatus, en voor Herodes verschijnen; Hij moest ter dood veroordeeld worden, gegeseld en tenslotte gekruisigd worden. Jezus was van mensen
verlaten, maar de Vader gaf Zijn Zoon de nodige kracht om alles te doorstaan.
Jezus stierf voor onze zonden, maar God heeft Hem uit de dood opgewekt. De
Vernederde is Overwinnaar geworden. Sindsdien wordt het evangelie van de
opgestane Christus gepredikt; en juist in dit verband haalt de schrijver van de
brief aan de Hebreeёn vers 23 van Psalm 22 aan: “Wij zien Jezus met heerlijkheid
en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de
dood zou proeven ... Hij schaamt zich er niet voor hen broeders te noemen, want
hij zegt: Ik zal Uw Naam aan mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal ik U lofzingen” (Heb 2:9-12).
Ook u en mij wordt de naam van Jezus Christus verkondigd: “Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren” (Ps 22:28). En wanneer
Jezus Christus in heerlijkheid op aarde verschijnt, zal Hij als Koning heersen:
“Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken ... Het
nageslacht zal Hem dienen ... Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen” (vzn 29-32). Psalm 22 is een bron van hoop, ook in deze tijd!

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
John Morris
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Verlossen
De Bijbel is beschikbaar in vele talen. Eén van de problemen waar vertalers tegenaan lopen, is dat een taal soms meerdere woorden heeft om iets aan te duiden, waar dat onderscheid in andere talen niet mogelijk is. De gemiddelde Nederlander kent het verschil tussen een gracht en een vaart, maar bij een vertaling in het Engels zullen beide als canal vertaald worden. Zo zijn er ook Hebreeuwse en Griekse begrippen die met hetzelfde woord vertaald worden, terwijl ze in het origineel niet hetzelfde zijn. In dit artikel kijken we naar het woord
‘verlosser’ of ‘verlossen’. In de volgende drie verzen komen we dit begrip tegen:
 “Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE. En de HEERE deed voor de Israëlieten
een verlosser (yasha) opstaan, die hen verloste (yasha).” (Richt 3:9)
 “Ik zal u verlossen (padah) uit de greep van de geweldplegers.” (Jer 15:21)
 “Daar zal de HEERE u verlossen (ga’al) uit de hand van uw vijanden.” (Mic 4:10)
In eerste instantie zou je denken dat hier steeds hetzelfde woord staat, maar
tussen haakjes is het Hebreeuwse lemma erbij gezet. En dan blijken het drie verschillende woorden te zijn. En net als gracht en vaart vertonen ze wel overeenkomsten, maar zijn het geen pure synoniemen. Wat wel opvalt, is dat de verschillende woorden vaak gebruikt worden in een speciﬁek Bijbelboek.
Het eerste woord, yasha, is afgeleid van een woord voor breed maken. Dus iets
dat nauw is wordt verbreed. Dat kan ook in overdrachtelijke zin gebruikt worden, wie in het nauw of benauwd is, wordt bevrijd, en in die zin ook verlost. Dit
woord wordt dan ook meestal gebruikt om een bevrijding van een onderdrukker
aan te geven, zodat men weer vrij is in wat men wil doen. Het wordt daarom
soms ook vertaald als ‘helpen’ of een ‘helper’. Het wordt een enkele keer toegepast op iemand die anderen helpt als zij in moeilijkheden zijn, zoals Mozes de
dochters van Reüel te hulp schiet als herders hen verjagen (Exodus 2:17), maar in
de meeste gevallen is God Degene die uitkomst biedt, al of niet door de hand
van een mens. Het zal dan ook niet verbazen, dat we dit woord vaak in Richteren
tegenkomen. Hier is steeds sprake van dat het volk zijn eigen weg gaat, en dat
God eerst een volk oproept om hen te onderdrukken, en vervolgens een richter
aanstelt die hen bevrijdt. We zien het woord ook in combinatie met natuurrampen, zoals hongersnood, of ziekte. Juist in de Psalmen zien we dat de Psalmist
zich door gevaar omringt ziet, en dit woord gebruikt om God te vragen om verlossing, of daar juist voor te danken. Dat gaat soms om vijanden, en soms om
natuurrampen of ziekte. Later in de profeten zien we dat vaak de vraag gesteld
wordt waarom het volk zich keert tot afgoden als die niet in staat blijken om hen
te verlossen (yasha).
10
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Het tweede woord, padah, heeft een heel andere achtergrond. De basis betekenis is een eigendomsoverdracht bewerkstelligen door een betaling. Het wordt
daarom soms ook met ‘losprijs’ vertaald, al heeft dat niets te maken met ontvoeringen waar dat woord tegenwoordig voor gebruikt wordt. Tevens wordt het
woord ‘lossen’ gebruikt. De Wet leert het volk eerst aan God te denken en niet
aan zichzelf. Een eerstgeborene behoort aan God afgedragen te worden. Als het
echter om mensen gaat, wordt er een bedrag betaald waarmee ze gelost of vrijgekocht worden: “Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen (padah)” (Ex 13:13). Later kwamen hier de Levieten voor
in de plaats (Numeri 3:45). De eerstgeborenen stonden symbool voor het hele
volk, uit alle volken uitgekozen als Gods eerstgeboren zoon: “Dan moet u tegen
de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.
Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen” (Ex
4:22,23). Daarom heeft God hen vrijgekocht: “En u moet bedenken dat u een
slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de HEERE, uw God, u verlost
(padah) heeft” (o.a. Deut 15:15). Dit woord padah komt het meest voor in de
Wet, al zien we het ook enkele keren in de Psalmen en de profeten: “Wie door
de HEERE zijn vrijgekocht (padah), zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich” (Jes 35:10; 51:11). Met het parallellisme van de Hebreeuwse
dichtvorm, lezen we in Hosea: “Ik zal hen verlossen (padah) uit de macht van het
graf. Ik zal hen vrijkopen (ga’al) uit de dood” (13:14). De vertalers van de HSV
blijken de woorden padah en ga’al als volledig synoniem te zien, waar de NBV
wat meer recht doet aan de nuanceverschillen: “Waarom zou ik hen dan vrijkopen (padah) uit de macht van het dodenrijk of verlossen (ga’al) van de dood?”
Het derde woord, (ga’al), heeft dus meer overeenkomsten met het woord padah, en wordt soms als bijna synoniem gebruikt (zoals in het citaat uit Hosea
hierboven). Maar waar het bij padah vooral gaat om betaling en een eigendomsoverdracht, gaat het woord ga’al om het voorrecht of de plicht van een naast
familielid, om zijn verwant te helpen of beschermen; speciﬁek iemand weer onderdeel van het volk te maken. Indien iemand omgebracht is, wordt het woord
ook toegepast op de naaste familielid die genoegdoening moet zoeken voor de
overledene, wat vertaald wordt als bloedwreker. Dit woord wordt vaak vertaald
met ‘lossen’, en het principe wordt uitgelegd in Leviticus 25. Als iemand verarmt
en zijn bezittingen moet verkopen, dan kan zijn naaste als losser optreden, en
het verkochte terugkopen. Daarbij is er een tweetal zaken waarvoor bijzondere
bepalingen gelden, namelijk de verkoop van land, en als iemand zichzelf als
slaaf verkoopt. In verband met grond wordt gezegd: “Verder mag het land niet
voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent immers
vreemdelingen en bijwoners bij Mij. In heel het land dat u bezit, moet u de loskoping (ga’al) van het land toestaan” (Lev 25:23-24). Dit is de eerste zin in een >
Mark Hale
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aantal bepalingen over het ‘lossen’ of ‘loskoping’, en geeft aan dat dit een kern
is. Verder wordt er ook uitgebreid ingegaan op het loskopen van personen, die
zichzelf aan een heer hebben moeten verkopen. Voor de geboren Israëliet geldt
dat zij een mede-Israëliet niet tot slaaf moeten maken, maar hem moeten helpen en als dagloner behandelen, die dus vrij is om te vertrekken. Als iemand zich
aan een buitenlandse heer verkoopt dan geldt het recht van lossing: “Wanneer
voor een vreemdeling of een bijwoner die bij u is, het vermogen toereikend is
geworden, en uw eigen broeder die bij hem is, in armoede raakt, zodat hij zich
heeft moeten verkopen aan de vreemdeling … dan geldt voor hem het recht op
loskoping (ga’al), nadat hij zich heeft verkocht. Een van zijn broers mag hem vrijkopen, of zijn oom of een zoon van zijn oom mag hem vrijkopen, of een van zijn
naaste bloedverwanten” (Lev 25:47-49). Hoewel hier steeds vertaald met
‘loskoping’, ging het niet om het bedrag of een eigendomsoverdracht, maar de
mogelijkheid om je naaste familie weer te herstellen in het land. De reden waarom iemand ga’al mag toepassen staat aan het eind van dit hoofdstuk: “Want de
Israëlieten behoren Mij als dienaren toe. Zij zijn Mijn dienaren, die Ik uit het land
Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God” (Lev 25:55). Het begon met de constatering dat het land van God is, en eindigt met de constatering dat ieder in het
volk ook van God is. Loskoping (ga’al) van ofwel een mens of zijn land, is bedoeld om zijn erfdeel (HSV: erfelijk bezit) te herstellen. Daarmee is iemand volwaardig onderdeel van Gods volk.
Dit woord ga’al wordt bijna uitsluitend gebruikt in de wet, in Ruth, de Psalmen
en de profeten, vooral Jesaja. Het is ook leerzaam die te bekijken, omdat de betekenis van een woord duidelijk wordt in de manier waarop het wordt gebruikt.
De enige keer dat in de Schrift het optreden van een losser is vastgelegd, is in
het boek Ruth. Daar wordt het gekoppeld aan het zwagerhuwelijk. Het land dat
aan de man van Naomi toebehoorde is blijkbaar verkocht, en er zijn geen mannelijke nakomelingen meer om het te bewerken. Boaz zegt tegen de man die
het recht heeft als eerste te lossen: “Op de dag dat u het land van de hand van
Naomi koopt, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden” (Ruth 4:5). Weer gaat het om het erfelijk bezit, maar hier is dus de toevoeging om iemands naam in stand te houden. Daarvoor was het zwagerhuwelijk:
“Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen, en zo
zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. En het moet zó zijn dat het eerste
kind dat zij baart, op naam van zijn gestorven broer zal staan, zodat diens naam
niet uit Israël wordt uitgewist” (Deut 25:5,6). Deze uitdrukking “zijn naam uitwissen” is vrij sterk. Dat uitwissen uit Israël wordt bijna uitsluitend gebruikt voor het
uitwissen van de naam van ongelovigen, of zoals Mozes zegt: “wis mij dan uit uw
boek”. Ook hier, als je zonder kinderen stierf, was je geen onderdeel van het ver12

bondsvolk. Dat komt overeen met wat Boaz zegt: “om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden”.
Er is dit sterk besef van het deel uitmaken van Gods volk, en daarmee in Gods
land mogen wonen. Dat land is hun als “erfelijk bezit” geschonken, en als iemand kinderloos sterft, of als hij zijn land op moet geven omdat hij in armoede
raakt, dan zijn er deze bepalingen om dat weer recht te zetten, het zwagerhuwelijk, en het recht tot lossen (ga’al).
Waar het woord ga’al in de Psalmen en Jesaja gebruikt wordt, is God de Verlosser, of ook de Verlosser die Hij aanstelt om namens Hem te verlossen. Daarmee
wordt impliciet gezegd dat God de Naaste is Die Zijn volk te hulp komt, zeker als
ze uit hun erfdeel verdreven zijn. Hij wordt ook voorgesteld als de man die zijn
vrouw verlost: “Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn
Naam, en uw Verlosser (ga’al) is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde
zal Hij genoemd worden”. In Jesaja komt het woord vooral voor in het tweede
deel. Dat is geschreven vanuit het gezichtspunt dat het volk in ballingschap is
weggevoerd, nu als de slaven van andere volken. Jesaja beschrijft hun bevrijding
door hun Verlosser (ga’al), en de terugkeer naar hun land, als symbool van de
verlossing van Gods volk uit slavernij aan de zonde, en het overbrengen in Gods
koninkrijk: “Want zo zegt de HEERE: Voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost (ga’al)” (Jes 52:3). In beide situaties is het thema van het
krijgen van het erfdeel in Gods land uiteraard zeer toepasselijk.
In de Griekse vertaling van het Oude Testament kon het onderscheid tussen padah en ga’al niet worden gemaakt, omdat het Grieks dit onderscheid niet kent.
Daar is voor beide lytron gebruikt, dat in de Griekse wereld gebruikt werd voor
het vrijkopen van een slaaf. Dat woord zien we ook in het Nieuwe Testament,
bijvoorbeeld waar Jezus zegt: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel [leven] te geven als losprijs (lytron) voor velen” (Mar 10:45). Omdat de vertalers de normale Griekse
betekenis hebben gebruikt, suggereren sommigen dat aan iemand een prijs betaald moest worden: de satan, of God. Beide suggesties zijn in ﬂagrante tegenspraak met de wijze waarop de Schrift zowel de almacht als de liefde van God
omschrijft. De evangelist heeft de waarschijnlijk Aramese woorden van Jezus in
het Grieks weergegeven. Twee van zijn discipelen geven in hun brieven de beide
Hebreeuwse betekenissen van zijn woorden weer. Johannes geeft het woord
padah weer: “Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven” (1 Joh
3:14), als slaven van de dood, zijn we nu overgegaan naar het leven. En Petrus
schrijft: “u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder
ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent” (1 Pet 2:10). Verlost
(ga’al) en hersteld in Gods erfdeel, dat wij door de zonde verspeeld hadden.
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Planten in de Bijbel
7. mirre
In de Bijbel is mirre of myrrhe een kostbare geurstof. In Hooglied 3:6 zegt de dichter
dat er om zijn bruid ‘een wolk van wierook en mirre’ hangt. Johannes vertelt dat Maria van Bethanië Jezus’ voeten zalft met een zalf(olie) waarin mirre was verwerkt, en
“het huis werd vervuld met de geur”. Hij merkt daarbij op dat die zalf(olie) “van zeer
grote waarde” was (Joh 11:2 en 12:3). De ‘wijzen uit het oosten’ “openden hun schatkisten en brachten Jezus geschenken: goud, wierook en mirre” (Mat 2:11).
Als we kijken naar wat mirre is, begrijpen we waarom die zo kostbaar was. Mirre
werd toen gewonnen uit de in droge woestijngebieden van Arabië en NoordoostAfrika groeiende boom Commiphora myrrha. Het Semitische basiswoord voor myrrhe is mrr, ‘bitter’. Daar ligt de oorsprong van Bijbelse mirre: de bittere mirreboom.
Een kleine, doornige boom of struik met kleine leerachtige blaadjes, en bloemen die
uitgroeien tot besjes. De schors zweet een geurige balsemachtige gomhars uit, die
ook kan worden opgewekt door insnijdingen. Via stoomdistillatie wordt hieruit een
dikke geel- tot amberkleurige etherische olie gewonnen, met een warme, kruidige,
zoetige en enigszins rokerige geur. Er is zestien kilo hars nodig voor één liter olie!
De Oude Egyptenaren gebruikten mirre voor ziektes, verering van hun goden en het
balsemen. Ze haalden het vooral uit wat nu Ethiopië en Somalië is. De gestolde hars
werd, in dunne plakjes gesneden, als een tweede huid gelegd op brandwonden en
ernstige huidwonden. Dat nam de pijn weg, en werkte als antibioticum. Een mengsel met zuivere mirre werkte verdovend, zodat amputaties gedaan konden worden.
De boom groeide niet in Israël, zodat mirre moest worden ingevoerd. Juda en Israël
handelden er zelfs in (Ezechiël 27:17). Welgestelden legden overal in huis takken met
besjes neer als antiseptisch middel, en parfumeerden zich met mirreolie. De gedroogde besjes werden gebruikt bij het Pascha. In Lukas 23:56 maken vrouwen na
Jezus’ begrafenis een mengsel van mirre en specerijen om zijn lichaam te verzorgen.
Wat het religieus gebruik betreft, zien we in Exodus 30:34-38 de bereiding van een
mengsel van geurige stoﬀen, dat alleen voor het reukoﬀeraltaar gemaakt mocht
worden – een heilig, alleen voor de HEERE bestemd reukwerk in de Tabernakel. Hierin wordt een “druipende hars” genoemd, waarmee mirrehars wordt bedoeld. Het
reukwerk symboliseert de gebeden van Israël. David schreef: “Laat mijn gebed als
reukwerk voor Uw aangezicht staan” (Ps 141:2). In Openbaring 5:8 zijn “schalen vol
reukwerk” “de gebeden van de heiligen”. De Schrift stelt het zo voor, dat de mensen
zelf door hun leven een lieﬂijke reuk voor God moeten verspreiden: “jullie zullen mij
als een geurig oﬀer met vreugde vervullen” (Ezech 20:41 NBV). Daarom schrijft Paulus in 2 Korinthe 2:14. “wij zijn voor God een aangename geur van Christus”.
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Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling

dit is het

Land

Betlehem
Betlehem ligt in het Bijbelse Overjordaanse gebied, op de huidige
Westbank, hemelsbreed 8 km ten zuiden van de hoofdstad Jeruzalem.
De stad is omgeven door heuvels, waarvan de hoogste tot 750 m reikt.

Jeruzalem
•
•
Bethlehem

De naam Betlehem betekent ‘broodhuis’. Heel toepasselijk, want de gemiddelde neerslag van 600 mm per jaar ten
zuiden van Betlehem maakt land- en tuinbouw mogelijk
(graan, groenten en fruit).
In Genesis 35:19 lezen we dat Rachel, de vrouw van Jakob,
daar werd begraven: “Toen Rachel overleden was, werd ze
begraven langs de weg naar Efrath [wat vruchtbaarheid
betekent], het tegenwoordige Betlehem”.

De profeet Micha heeft over Betlehem gezegd: “Uit jou,
Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te
behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer” (Micha 5:1). Deze uitspraak wijst zowel terug als vooruit in de tijd.
Het boek Ruth vertelt dat er hongersnood heerste in het land, en dat
Elimelech uit Betlehem, met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen,
naar het buurland Moab ging. De drie mannen stierven daar, en na tien jaar keerde
Naomi met haar schoondochter Ruth naar
Betlehem terug. Door haar huwelijk met
Boaz wordt Ruth de overgrootmoeder van
de latere koning David. Betlehem wordt
sindsdien de stad van David genoemd. De
HEER gaf hem de belofte dat uit hem Iemand zou voortkomen die eeuwig op zijn troon zou zitten – op Wie de
profeet Micha wees. Met Hem werd de Messias, de Gezalfde, bedoeld.
Het bevel van keizer Augustus dat iedereen zich moest laten inschrijven, in verband met de rijksbelasting, deed Jozef en Maria op reis gaan
om zich in Betlehem te laten intekenen. Hun voorouders kwamen daar
immers vandaan. Daar werd de Verlosser van de wereld geboren. Hij is
het echte Levensbrood. Zo werd de belofte in Micha vervuld.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
Hans den Boer
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Elohim
De Hebreeuwse woorden voor ‘God’
in de Bijbel zijn el en elohim. Elohim
wordt verreweg het meest gebruikt.
Elohim is de mannelijke meerheidsvorm van el. El betekent zoiets als
krachtig of machtig of, van een persoon, een machtige, iemand die
krachtig is – waarbij het aspect leiderschap een rol speelt. We vinden het in
het Oude Testament, bijvoorbeeld, in
de titel El Shaddai, vertaald als ‘God
de Almachtige’. Andere woorden zijn
elah (in de boeken Ezra en Daniël) en
eloah (dat veel wordt gebruikt in het
boek Job), met wat meer het aspect
van heerser of de vertegenwoordiger
van het goddelijk gezag. Ze worden
vrijwel uitsluitend gebruikt voor de
aanduiding van God Zelf of van een
afgod.
De Septuaginta vertaalt el gewoonlijk
met woorden die duiden op leiderschap, maar elohim met theos (God of
god) of kurios (heer). Elah wordt vertaald met angelos (engel) en eloah
met woorden die een heerser aanduiden, of ook met het woord
‘gruwel’ (voor een afgod).
Een meervoud duidt in het Hebreeuws echter niet altijd hetzelfde
aan als in onze taal. Het kan ook onbegrensdheid aanduiden, zoals in de
uitdrukkingen die in oudere vertalingen zijn vertaald als ‘de wateren’ of
‘de hemelen’. Je kunt het vergelijken
24

God
met woorden als bij ons mensheid, die
meer een collectief aanduiden. Elohim
duidt het totaal aan van alles wat goddelijk is, zoals bij ons ‘de overheid’ de
aanduiding is van alle gezag dat over
ons heerst. Of de uitdrukking ‘de
Kroon’, waarmee alles wordt aangeduid dat op papier in naam van de
vorst wordt gedaan, ook al is het gewoonlijk het kabinet dat het in feite
beslist of doet.
Op vergelijkbare wijze vinden we in de
Schrift dat woord elohim eveneens
gebruikt voor hen die namens God
optreden, of door wie God in de praktijk Zijn werk laat uitvoeren. Dat kunnen dan engelen zijn, maar ook de
priesters die namens Hem, bijvoorbeeld, recht spreken. Zelfs de term
‘God de HEERE’ kan op zulke uitvoerders slaan. Bijvoorbeeld als we lezen
dat ‘God, de HEERE’ in de Hof van Eden
wandelt (Genesis 3:8), of wanneer ‘de
HEERE’ in Genesis 17 aan Abraham verschijnt (Hebreeën 13:2 spreekt van
engelen!). Voor de Hebreeër zou dat
beslist geen aanstootgevende suggestie zijn. Zo’n gedachte paste volledig
in zijn denkwereld, terwijl veel christenen die zouden opvatten als een ontkenning van de absolute waarheid van
de ‘duidelijke uitspraken van de
Schrift’, omdat zij de Bijbel onvoldoende lezen met de ogen van een Hebreeër. Maar die engel vertegenwoordigde

daar wel God Zelf, had dus wel het
volledige gezag van God, en diende
daarom op overeenkomstige wijze
behandeld te worden. Zo zien we ook
dat de aartsvader Jakob, na zijn worsteling met een engel, zegt: “Ik heb
oog in oog gestaan met God (elohim)
en ben toch in leven gebleven” (Gen
32:31 NBV).
In de Mozaïsche Wet lezen we van een
situatie waarin iemand iets aan een
ander heeft gegeven, om het voor
hem te bewaren, maar die ander beweert dat hij het niet kan teruggeven,
omdat het gestolen is. Wanneer dat
niet bewezen kan worden, moet hij
“tot de goden (elohim) naderen, om te
zweren, dat hij zijn hand niet uitgestoken heeft naar de have van zijn naaste”; en “bij elke zaak van verduistering
… zal hun beider zaak tot de elohim
komen. Hij, die de elohim schuldig verklaren, zal aan zijn naaste het dubbele
als vergoeding geven” (Ex 22:8,9 NBG
’51). Hoewel elohim net zo goed kan
slaan op afgoden als op de ware God,
is het duidelijk dat het hier niet over
afgoden gaat, en ook niet over God
Zelf (zoals de NBV ten onrechte vertaalt), maar om de priesters die namens Hem recht moeten spreken. Zij
vertegenwoordigen op dat moment
‘de Godheid’, dus het hoogste gezag.
Iets verderop lezen we daarom ook dat
deze rechters niet geminacht mogen
worden, zoals bij ons de ‘rechter’ (in
zijn functie!) niet geminacht mag worden. Dat gaat dan niet om de persoon
als zodanig, maar om het gezag dat hij
Rudolf Rijkeboer en Jan Koert Davids

vertegenwoordigt. Wanneer hij zich
daarbij als persoon misdraagt, en dat
gezag misbruikt, zal hij daar uiteindelijk wel voor ter verantwoording worden geroepen, maar niet op dat moment. En zo lezen we enerzijds “Wie
aan de goden [dat wil zeggen de afgoden] oﬀert … zal met de ban geslagen worden”, en anderzijds “De goden [Gods ambtsdragers] zult gij niet
vervloeken” (vzn 20,28 NBG’51), wat
Paulus terecht toepast op de hogepriester (Handelingen 23:5).
De ‘goden’ in Psalm 82 (NBV)
“God staat op in de hemelse raad, Hij
spreekt recht in de kring van de goden: ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie
kwaad doen?’” (Ps 82:1-2). Sommige
moderne commentatoren willen hieruit concluderen, dat de God van de
Bijbel oorspronkelijk alleen maar
werd gezien als de oppergod van een
heel pantheon aan goden. Maar kun
je dat hier echt in lezen? Wat dan te
doen met: “Ooit heb ik gezegd: ‘U
bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.’ Toch zult u sterven als
mensen, ten val komen als aardse
vorsten” (vzn 6,7). Hemelse ‘goden’
die zullen sterven als mensen? Nee,
dit gaat over hen die namens Hem
rechtspreken over Zijn volk, maar
zich niet storen aan Zijn wetten. Mensen die optreden met Zijn gezag,
maar handelen naar hun eigen belang. In het oordeel zullen zij de rekening daarvoor gepresenteerd krijgen.
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Bijbelse paradoxen
Er zijn twee manieren om naar de Bijbel te kijken: ofwel als het woord van God,
waartoe Hij mensen geïnspireerd heeft het te schrijven, en daarmee Gods openbaring aan de mens; ofwel als het woord dat gelovige mensen opgeschreven
hebben, waarin zij hun begrip van God hebben weergegeven, en daarmee het
resultaat van hun zoeken naar God. De schrijvers van de boeken van de Bijbel
geven aan dat het om het eerste gaat, en daarom gaan de schrijvers in dit tijdschrift daar ook van uit. Maar de meeste mensen, inclusief vele theologen, gaan
uit van het tweede. Daarom wordt bijvoorbeeld de profetie van Jesaja gezien als
een bundeling van het werk van meerdere schrijvers uit verschillende tijden.
Eén van de argumenten die gebruikt worden om het tweede standpunt te verdedigen, is dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt, en dat zou uiteraard niet zo zijn als
God de ware Auteur was. Het is ontegenzeggelijk waar dat de Bijbel zich een
aantal keer lijkt tegen te spreken. Een bekend voorbeeld is wellicht in Spreuken:
Antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid,
anders zou ook u aan hem gelijk worden.
Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid,
anders zou hij in zijn eigen ogen wijs zijn. (Spr 26:4,5)
Nu kun je hier nog redeneren, dat iemand die achteraf de spreuken geredigeerd
heeft deze twee uitspraken bij elkaar gezet heeft; maar dat geldt zeker niet als
Paulus schrijft: “Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na … Want
ieder mens moet zijn eigen last dragen” (Gal 6:2,5 NBV). Misschien is het daarom verstandiger over paradoxen (schijnbare tegenstellingen) te spreken, in
plaats van over tegenstrijdigheden; want ze worden blijkbaar bewust gebruikt.
Sommige van deze paradoxen hebben tot verhitte theologische debatten geleid. Volgens het Johannesevangelie zegt Jezus: “Niemand kan tot Mij komen,
tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt” (Joh 6:44), waaruit zou blijken dat God beslist of mensen geroepen worden, terwijl dezelfde apostel in
Openbaring optekent dat het hun eigen keuze is: “En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets” (Op 22:17). Elders zegt Paulus: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig
worden” (Rom 10:13). Blijkbaar zijn sommige onderwerpen niet zo simpel, en
worden we aangemoedigd om ze van verschillende standpunten te bekijken.
Laten we in deze studie naar een paradox kijken die vaak aangegrepen wordt als
voorbeeld van menselijke invloeden in de Schrift. In het Mattheüsevangelie lezen we: “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader
… en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden” (Mat 16:27). Daartegenover
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staat wat Paulus schrijft: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof … het is de gave van God; niet uit werken” (Efez 2:8,9). Het woord ‘daden’ in
Mattheüs is precies hetzelfde als de ‘werken’ in de brief aan de Efeziërs, alleen
geven de vertalers het anders weer. Het lijkt alsof de eerste drie evangelieschrijvers samen met Jakobus meer de nadruk leggen op werken of daden, terwijl
Paulus steeds zegt dat behoudenis is door geloof. Vanaf de Reformatie geldt
sola gratia, alleen door genade en niet door werken. Maar dan lijkt het vreemd
dat Jakobus zoveel nadruk legt op werken: “Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?” (Jak 2:14). Mede door zulke verzen was Luther zelfs van
mening dat de brief van Jakobus niet in de Schrift thuishoort. Wie Jakobus opzoekt op de Engelse site van Wikipedia komt het volgende tegen: “Moderne historici van de vroegchristelijke kerken hebben de neiging om Jakobus in de traditie van het Joodse christendom te plaatsen. Waar Paulus de nadruk legde op het
geloof boven het naleven van de Mozaïsche Wet, zou Jakobus de tegenovergestelde positie hebben ingenomen”. Kortom, Jakobus en Paulus vertegenwoordigen verschillende stromingen binnen het Christendom. Toch hebben wij van beiden geschriften in onze Nieuwe Testament, en beschouwen wij hen als door God
geïnspireerd. Hoe kan God dan door hen spreken, als zij zelf een tegenovergestelde zienswijze hebben? En het is niet alleen Jakobus die dit zegt; we citeerden
ook de woorden van Jezus zoals Mattheüs die weergeeft.
Wie echter kijkt wat beide schrijvers eigenlijk zeggen, merkt dat er geen sprake
is van tegenstrijdige opvattingen. Paulus schrijft in de brieven aan de Galaten en
Romeinen over rechtvaardiging, hoe een mens rechtvaardig wordt. Nu is dat een
juridische term, en betekent vrijspraak in een rechtszaak. Dus iemand die rechtvaardig is, is vrijgesproken van het ten laste gelegde. Paulus spreekt speciﬁek
over “werken van de wet”. Hij weerlegt het argument van sommige Joodse
christenen, die nieuwe bekeerlingen proberen te overtuigen dat ze ook de uiterlijke kenmerken van de Mozaïsche wet moeten volgen, zoals besnijdenis. Paulus
laat zien dat het niemand gelukt is om, door zich volledig te houden aan de wet,
rechtvaardig te worden. De wet heeft er uiteindelijk alleen voor gezorgd dat
mensen veroordeeld werden. Zonder een wet is niets verboden, maar juist door
een wet blijkt dat mensen Gods wetten overtreden. Kortom, rechtvaardiging (of
vrijspraak) zoeken door het houden van de wet, is gedoemd te mislukken. De
vrijspraak, volgens Paulus, zal niet komen omdat iemand door zijn gedrag niet
veroordeeld kan worden, maar omdat door geloof het bewijsstuk wordt uitgewist waardoor er geen veroordeling kan volgen. Aan de Kolossenzen schrijft hij:
“En Hij heeft u ... levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en
het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen” (Kol 2:13,14). Dat
‘handschrift’, een Grieks woord dat alleen hier voorkomt, is de normale beschrijMark Hale
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ving van een document dat geschreven en ondertekend werd om een ﬁnanciële
schuld aan te geven. Dat is nu niet doorgestreept maar uitgewist, zoals je met
een schrijftafeltje van was zou doen. Met een streep erdoor is nog wel te zien
wat er stond, maar door het uit te wissen is er niets meer van te zien. Paulus is
dus vrij helder: vrijspraak berust enkel op geloof in het oﬀer van Christus, en het
geloof dat onze schuld is weggenomen. Hij noemt als voorbeeld Abraham. Paulus stelt dat “als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich
op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend” (Rom 4:2,3). Het argument is dat Abraham juist niet uit werken gerechtvaardigd is, maar omdat hij
geloof toonde. Dit lijkt allemaal duidelijk.
Laten we kijken naar de andere kant. Wat schrijft Jakobus eigenlijk? Hij gebruikt
hetzelfde voorbeeld van Abraham: “Is Abraham, onze vader, niet uit de werken
gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar oﬀerde? … U ziet dus nu
dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof” (Jak
2:21,24). Voor degenen die op zoek zijn naar tegenstrijdigheden zijn zulke verzen dankbare voorbeelden. En daarmee is dit meteen een goed voorbeeld van
Bijbelse paradoxen. Het blijkt namelijk bij het zorgvuldig lezen, dat het helemaal
niet gaat om tegengestelde meningen, maar om de beide zijden van dezelfde
munt. Ten eerste zegt Jakobus speciﬁek “niet alleen uit geloof” waarmee hij
aangeeft dat geloof essentieel is, maar in het tussenliggende vers schrijft hij
ook: “Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de
werken het geloof volmaakt is geworden?” (vs. 22). En ook Paulus zegt dat werken wel degelijk belangrijk zijn. In diezelfde brief aan de Romeinen lezen we
over “het rechtvaardig oordeel van God, Die ieder vergelden zal naar zijn werken”. Dus het idee dat Paulus werken niet relevant vindt blijkt niet te kloppen.
Paulus zegt alleen dat rechtvaardiging of vrijspraak voor de rechterstoel niet zal
lukken door gehoorzaamheid aan de wet. Het gaat speciﬁek om “werken van de
wet”, zoals hij ook zegt. Maar blijkbaar speelt gedrag wèl een belangrijke rol.
Laten we eerst kijken naar de gebeurtenissen waar beide schrijvers naar verwijzen. Abraham krijgt de belofte van een zoon, hoewel hij en zijn vrouw oud zijn.
Door deze zoon zal Abraham de vader worden van een groot volk. Hij gelooft
Gods belofte, en Izak wordt geboren. Maar dan krijgt Abraham de opdracht diezelfde zoon te doden. Daarmee lijkt de belofte van een groot nageslacht onmogelijk te worden. Toch vertrouwt hij dat God dit op zal lossen, en is hij bereid
Izak te oﬀeren - wat op het laatste moment tegengehouden wordt. Intussen
heeft hij beredeneerd dat de enige manier waarop dit opgelost kan worden, is
dat God Izak uit de doden op zal wekken (zie Hebreeën 11:18), hoewel toen nog
nergens over de mogelijkheid van een opstanding is gesproken in de Schrift. Hij
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gelooft God, en dat geloof wordt tot gerechtigheid gerekend. Abraham wordt
dus niet gerechtvaardigd (zegt Paulus) uit het feit dat hij zondeloos leefde, maar
dat hij God vertrouwde. Jakobus gebruikt ditzelfde voorbeeld. Wat hij zegt is
dat je het bewijs ziet dat Abraham geloofde, omdat hij door zijn gedrag liet zien
dat hij geloofde. Iemand die zegt niet bang te zijn voor spinnen, en vervolgens
gillend naar buiten rent als er een spin in huis is, komt niet geloofwaardig over.
En dat is precies wat Jakobus over het geloof schrijft. Zeggen te geloven is eenvoudig, maar Jakobus betoogt dat dit moet blijken uit gedrag. En Abraham
toont dat hij volledig op God vertrouwt, door wat hij doet. Zijn geloof blijkt uit
zijn werken, en niet alleen uit zijn woorden.
In Galaten 6:15 schrijft Paulus in verband met werken van de wet, en speciﬁek
met besneden zijn: “In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde
werkzaam is”. Liefde is de drijfveer voor werken van het geloof.
Jakobus noemt twee voorbeelden; en een groter contrast tussen de twee is,
vanuit menselijk oogpunt, nauwelijks denkbaar. Abraham is de vader van de
gelovigen, en daarmee een voorbeeld voor allen. Maar daarnaast noemt hij
Rachab, en vermeldt erbij dat ze hoer was. Bovendien was zij een heidense, en
maakte geen deel uit van het verbondsvolk. In Jozua lezen we dat jonge mannen
als verspieders uitgestuurd worden, en ook in Jericho komen. Zij komen bij
Rachab, en blijven daar slapen. Als er door haar koning gevraagd wordt naar de
mannen, verbergt zij hen en zegt dat ze al weg zijn. Als het gevaar geweken is,
zegt ze tegen hen: “Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de
schrik voor u op ons gevallen is” (Joz 2:9). Zij vraagt of zij en haar familie gespaard mogen worden. Jakobus schrijft over haar: “En is Rachab, de hoer, niet op
dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen
en langs een andere weg heeft laten weggaan?” (Jak 2:25). Het woord ‘ontvangen’ heeft in het Grieks de betekenis van ‘welkom heten’. Bovendien noemt
Jakobus de jonge mannen ‘boden’, hoewel ze geen boodschap hadden. Dat is
hetzelfde Grieks woord dat vaak met ‘engelen’ vertaald wordt. Zij verraadt haar
volksgenoten en riskeert de dood, omdat zij vertrouwt op Gods belofte dat Hij
dit land aan de Israëlieten zal geven. Haar geloof zet haar aan tot het op die manier handelen. Zij haalt haar familie in haar huis, al zal dat zowel pijnlijk als gevaarlijk geweest zijn, om hen te redden, en uiteindelijk bij Gods volk te behoren.
Het is opvallend dat zowel Abraham, met het willen doden van zijn zoon, als
Rachab, met het verraden van haar eigen volk, geen daden doen die mensen
gewoonlijk goed zouden noemen. Toch tonen ze hiermee dat ze rotsvast in God
geloven, en worden zij gerechtvaardigd door wat ze doen. Een paradox die ons
een les leert, maar waar verschillende schrijvers elkaar niet tegenspreken.
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Ontmoeting

met:

Jakob hield de twee namen Jakob (die Izak en Rebekka hem gaven) en
Israël (die God Hem gaf). Het volk dat uit hem voortkwam kreeg de naam
Israël. Een naam die goed bij hen paste. Ze bleven altijd worstelen met
God en mensen, maar God bepaalde hoe alles zou gaan.
Na de worsteling vertrouwde Jakob nog niet geheel op God. Met vele geschenken en de verdeling van zijn gezin en bezit (zo kon bij een aanval
altijd een deel ontkomen) ging hij Ezau onderdanig tegemoet. Hij noemde
zich zijn dienaar, en zei zelfs: “want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik
het aangezicht van God zag, en u bent mij goedgezind geweest” (Gen
33:10). Ezau wilde eerst geen geschenken aannemen – hij had al zo veel.
Jakob bezat ook veel, maar gaf God daarvoor de eer en beroemde zich
niet op zijn eigen verdienste. Toen Ezau vroeg wie de vrouwen en kinderen waren, zei Jakob: “Dat zijn de kinderen die God uw dienaar in Zijn
genade geschonken heeft” (vs. 5). Jakob wilde zonder Ezau verder, en ver
uit zijn buurt blijven.
Hij ging eerst wonen in Sukkoth, niet ver van Pniël. Daarna trok hij niet
naar Bethel, wat hij God beloofd had, maar naar Sichem. Een plaats tussen Bethel en Sukkoth. Hij kocht daar een stuk land en bouwde een altaar.
Maar God had gezegd dat hij een altaar moest bouwen in Bethel. Uiteindelijk konden zij daar niet blijven, omdat de zonen van Jakob de bevolking
gruwelijk behandelden. Jakob had medelijden met zichzelf, omdat de bevolking hem vijandig gezind zou zijn (Genesis 30:31,32). God spoorde hem
aan naar Bethel te gaan. Eindelijk besefte hij dat hij God moest gehoorzamen, en doen wat hij Hem beloofd had. Daarom beval hij alle vreemde
goden te begraven. Het bleek dat zijn familie veel afgoden bij zich had,
die hij allang weg had moeten doen. In Bethel bouwde hij een altaar, en
kreeg hij van God opnieuw de prachtige belofte (Genesis 35:10-14). Uit
eerbied en ontzag stelde Jakob een gedenkteken op, en bracht een plengoﬀer. Hij moest leren dat God belangrijker was dan zijn familie en bezit.
Toen ze wegtrokken uit Bethel, en in Bethlehem kwamen, baarde Rachel
een tweede zoon. Hier, de plaats waar Jezus geboren zou worden, stierf
zij. Zij was dankbaar voor deze tweede zoon, maar ook bedroefd dat zij
hem nooit zou leren kennen. Ze noemden hem Ben oni, zoon van smart.

Kennismaking met bijzondere
30

Bijbelpassages uit de HSV

Jakob (2)
Maar Jakob veranderde zijn naam in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. In geloof trok hij verder, en ging niet weer in een huis wonen maar
in tenten. Hij vertrouwde er nu op dat God hem zou beschermen. Toen
Ruben, zijn oudste zoon, zich misdroeg, zei Jakob er niets van – al blijkt
dat hij hem er wel voor strafte: zijn eerstgeboorterecht ging over naar de
zonen van Jozef (1 Kronieken 5:1).
Na 30 jaar zag Jakob eindelijk zijn vader weer. Als eenling was hij weggegaan, nu had hij een groot gezin, waaruit het volk Israël geboren zou worden. Voor het eerst wordt de volledige lijst van nakomelingen gegeven
(Genesis 35:23-26). Toen Izak stierf begroeven Jakob en Ezau hem samen. Daarna trok Ezau weg en ging wonen in een gebied dat hij Edom
noemde. De twee volken Israël en Edom waren elkaar altijd vijandig
gezind. Ezau was welvarend en voelde zich veilig achter dikke muren.
Maar Edom zou totaal vernietigd worden, omdat het zich misdroeg tegenover Israël (Ezechiël 35:1-15). Israël kreeg prachtige beloften en zou
altijd blijven bestaan (36:8-15).
Jakob moest nog meer loslaten. Eerst raakte hij Jozef, zijn lievelingszoon,
kwijt, later Simeon. Benjamin moest mee naar Egypte. Zou hij hèm ooit
terugzien? Hij besefte dat Hij God om hulp moest vragen, en bad tot Hem
voordat zijn zonen weer naar Egypte trokken: “God, de Almachtige, geve
jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer
en Benjamin met jullie terug laat gaan” (Gen 43:14). Het lijkt erop dat hij
gelaten het vertrek van Benjamin accepteerde maar het betekent: De wil
van God geschiede. Toen hij hoorde dat Jozef nog leefde, geloofde hij dat
niet. Pas na alle woorden van zijn zonen, en het zien van de wagens om
hem te vervoeren, kon hij het geloven en blij zijn; en hij leefde op. Hij
moest van God alles achterlaten en naar Egypte gaan. In het vertrouwen
dat God in Egypte voor hen zou zorgen, en weer terugbrengen naar het
land Kanaän, ging hij met blijdschap op weg. In Egypte zegende hij Farao.
Zo liet hij zien dat God belangrijker was dan de goden van Egypte.
In Hebreeën 11:21 lezen we van zijn, door vallen en opstaan, grote geloof:
“Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef
gezegend en hij boog zich in aanbidding neer”.

vrouwen en mannen in de Bijbel
Nel Davids
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God & één Heer
1. God openbaart Zichzelf

Inleiding
Deze artikelserie is een heel korte samenvatting van de inhoud van het nieuwe
boek Eén God & één Heer. De titel is afgeleid van Paulus’ woorden dat er: “… één
God: de Vader, uit Wie alles is ontstaan … en één Heer, Jezus Christus …” is (1 Kor
8:6 NBV; zie ook Rom 10:12 en 11:36). Dit is van het grootste belang, omdat één
God en één Heer inhoudt dat er dan ook maar één geloof, en één hoop, en één
doop kan zijn (Efez 4:1-6). De verdeeldheid in het christendom toont echter het
tegendeel; en die heeft haar oorsprong juist in het geloof in een andere God en
een andere Heer dan de Bijbel openbaart. En dat maakt het noodzakelijk goed te
onderzoeken in welke God en welke Heer u gelooft.
De God van het begin
Wanneer u de Bijbel openslaat, ziet u al in de eerste regel het woord ‘God’. Maar
er is geen inleidend gedeelte, dat vertelt Wie de ‘God’ is Die alles schiep. Enkele
bladzijden verder ziet u, ook zonder verklaring de benaming ‘HEERE’: “Op de dag
dat de HEERE God aarde en hemel maakte” (Gen 2:4). De HEERE is dus de God Die
hemel en aarde en alle leven schiep. HEERE is een nadere aanduiding van God – de
HEERE, Die is God.
In Genesis wordt God regelmatig HEERE genoemd, maar in de droom van Jakob
zegt Hij: “Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak”.
God, de HEERE, de Schepper, heeft Zich dus geopenbaard en verbonden aan
Abraham, Izak en Jakob. Dit is het tweede dat we van Hem weten. Maar wat Hij
in wezen is, wordt pas geopenbaard na de uittocht van hun nakomelingen uit
Egypte, als de HEERE hen tot Zijn volk vormt. Daar is dus het beginpunt van wat
wij werkelijk van Hem weten.
God openbaart Zijn Naam aan Mozes
Als Mozes met de kudde van zijn schoonvader in de Sinaïwoestijn rondtrekt,
hoort hij op een dag een stem tot hem zeggen: “Ik ben de God van uw vader, de
God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob” (Ex 3:6). Als Mozes
meer over Hem wil weten, zegt God: “
. Ook zei Hij: Dit moet u
tegen de Israëlieten zeggen:
… de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is
voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn (Naam ter) gedachtenis, van generatie op generatie” (Ex 3:14,15). Dat dit een nieuwe openbaring van God aangaande Zichzelf
aan mensen is, wordt enkele hoofdstukken later bevestigd: “Ik ben de HEERE. Ik
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ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige [Shadday],
maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest” (Ex 6:1,2 – zie voor
het gebruik van “God, de Almachtige” vóór Exodus 6: Gen 28:3, 35:3 en 11, 43:14,
48:3, 49:24 en 25).
Waar in onze Bijbels HEERE staat, staan in de brontekst vier medeklinkers: JHWH
of JHVH, door de een weergegeven als Jahwe, door de ander als Jehova. De Joden
wilden ‘de Naam’ niet gebruiken. Zij lezen hier Adonai, Heer. In de Griekse vertaling van de Joodse geschriften is het daarom weergegeven met Kurios, Heer.
Hieruit is het gebruik van HEERE in onze Bijbels voortgekomen.
‘De Naam’ schijnt afgeleid te zijn van het werkwoord hayah, dat in de grondvorm
‘zijn’ betekent. Van God zou dan gezegd kunnen worden: ‘Hij Die is’, of als het
werkwoord zelfstandig wordt gebruikt: ‘het zijn’ van God, ‘de Zijnde’. Dit toont
het verband met Gods openbaring aan Mozes. God zegt in Exodus 3:14 eerst: “
”. De Staten Vertaling geeft dit weer als: “
”. God herhaalt dit, als Hij Mozes opdraagt tot de Israëlieten te zeggen: “Ik zal
zijn [ehjeh] heeft mij tot u gezonden”. Het is echter niet onmogelijk dat er met
ehjeh asjer ehjeh in de Hebreeuwse brontekst “
” – Hij Die (er)
is zal (er) zijn – bedoeld wordt. Iets dat nog meer recht doet aan wat God van
Zichzelf wil zeggen. Zijn Naam drukt, op een wijze alsof het al gebeurd is, de zekerheid uit dat wat Hij zegt zal gebeuren. Hij is de Levende, Die gisteren, vandaag
en morgen Dezelfde is, de Betrouwbare. Dit toont God door Zijn beloften aan
Abraham, Izak, en Jakob na te komen. In de tijd van Mozes de belofte aan Abraham, dat Hij diens nakomelingen na 400 jaar verdrukking in een vreemd land zou
verlossen (Gen 15:13,14). Het is kenmerkend voor deze God, dat Hij Zijn laatste
boodschap over de deﬁnitieve verlossing van Zijn kinderen begint met: “Ik ben de
Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en
Die komt, de Almachtige” (Op 1:8).
De nadere openbaring van Gods Naam aan Mozes
De HEERE heeft Mozes dan nu wel geopenbaard Wie Hij was, is en wil zijn, maar
nog niet wat dit inhoudt, wat Hij doet. Maar na Zijn verschijning op de berg Horeb
(Exodus 19:16), zegt de HEERE over Zichzelf tot Mozes: “barmhartig en genadig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar
Die (de schuldige) zeker niet voor onschuldig houdt …” (Ex 34:6,7). Dit zijn de eigenschappen, kenmerken, van God in relatie tot de mens. Dat Hij is wat Hij zegt
te zijn, zal blijken uit wat Hij doet. Bewijzen daarvan hadden de Israëlieten al gezien in hun bevrijding uit de macht van de Egyptenaren.
Herinneringen aan de Naam
Ondanks dat in Israël de Naam zelf niet meer werd gebruikt, zijn er in het Oude
Jan Koert Davids
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Testament regelmatig herinneringen aan. Gelovigen doen er vaak een beroep op.
Vooral de Psalmen, die uitingen zijn van ervaringsgeloof, zijn er vol van.
In de kern gaat het erom, dat de God met die Naam de enige ware God is. Niet in
de zin dat er meer goden zijn – en dat je het beste Hem kunt aanbidden – maar
dat er geen andere goden zijn, in tegenstelling tot de God Die zegt: “Ik ben” (er)
wel. Zacharia zegt, bijvoorbeeld: “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige” (Zach 14:9).
Ook in het Nieuwe Testament zijn er herinneringen aan de Naam. Jezus leert zijn
leerlingen bidden: “Onze Vader, Die in de hemelen (zijt). Uw Naam worde geheiligd” (Mat 6:9). In haar lofzang zegt Maria: “Hij Die machtig is, heeft grote dingen
aan mij gedaan en heilig (is) Zijn Naam” (Luk 1:49).
Gods verschijning aan Abraham
We gaan nu terug in de tijd, en wel naar de verschijning van God aan Abraham in
Ur. We mogen ervanuit gaan dat zijn familie behoorde tot de weinigen die de God
van Noach en Sem na de zondvloed trouw waren gebleven. Een aanwijzing is wat
Laban tot Jakob zegt: “De God van Abraham en de God van Nachor, de God van
hun vader [Terah], moge richten tussen ons” (Gen 31:53 NBG’51; zie ook vers 42).
In Genesis 12 verschijnt die God aan Abraham. Hier niet aangeduid als El, maar als
JHWH. Waarschijnlijk om de lezers achteraf duidelijk te maken, dat het niet een
‘god’ van dat land was, maar dezelfde God als Die het volk Israël in de Sinaï verscheen. Nog duidelijker wordt het door het gebruik van “de Almachtige” bij de
nakomelingen van Abraham. Izak zegt tot zijn zoon Jakob: “En moge God, de Almachtige, je zegenen …” (Gen 28:3). En de HEERE zegt later tot Jakob: “Ik ben
God, de Almachtige” (Gen 35:11). Er kan er maar Eén alle macht hebben; en die
heeft deze God, de HEERE.
De Bezitter van hemel en aarde
Abraham wist meer van zijn God dan dat Hij de Almachtige is. Zo zegt hij plechtig: “Ik zweer bij de HEERE, God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit
…” (Gen 14:22). Waarschijnlijk heeft hij hier in werkelijkheid gezegd: “Ik zweer bij
de God de Almachtige, de allerhoogste Bezitter van hemel en aarde …”. Deze
God zei tot Abraham: “Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid
heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben” (Gen 15:7), en tot Mozes:
“zie het land Kanaän, dat Ik aan de Israëlieten in bezit geef” (Deut 32:49). Maar
hoe kwam de HEERE aan dat bezit?
In de geschriften van het Oude Testament is telkens weer het geloof te zien in de
HEERE, de God van Israël, als Maker van hemel en aarde. Zo bad koning Hizkia:
“God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God
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van alle koninkrijken van de aarde, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt.” (Jes
37:15,16 – zie ook Jer 32:17). Hieruit blijkt het geloof in de betrouwbaarheid van
de eenvoudige maar indrukwekkende beginwoorden van de Schrift: “In het begin
schiep God de hemel en de aarde” (Gen 1:1). En als de Maker daarvan is Hij tegelijkertijd de rechtmatige Eigenaar. Diezelfde God heeft ook alle leven gemaakt.
Het is dan ook totaal onbegrijpelijk, dat de mens het door God geschapene tot
zijn god(en) maakt. Zeker als zij beter weten, zoals de Israëlieten. Koning Hizkia,
zag in dat goden van hout en steen niets kunnen doen (het gebruikte woord is
‘nietsen’), en vraagt de HEERE wèl iets te doen voor Zijn volk, zodat allen duidelijk
wordt dat Hij wèl iets is: “HEERE van de legermachten, God van Israël, Die tussen
de cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle koninkrijken van de
aarde, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt … HEERE, de koningen van Assyrië
hebben al die landen met hun grondgebied verwoest, en hun goden hebben zij
prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het
werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield. Nu dan,
HEERE, onze God, verlos ons uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat U de HEERE bent, U alleen” (Jes 37:16-20).
De HEERE is één
In de laatste woorden is het sjema te zien, dat de HEERE het volk inprent: “Luister,
Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God,
lie ebben ...” (Deut 6:4,5). De heldere taal in de brontekst is hier het getalswoord één (niet twee of drie). Dit houdt in dat God de enige, maar ook ongedeelde God is en dus niet uit meerdere Goden bestaat. Juist vanwege het dualistische
geloof in Perzië, dat Israël zal overheersen, zegt God: “Buiten mij is er geen andere God … er is niemand behalve Ik” (Jes 45:21), en “Ik ben de HEERE, en niemand
anders” (vs. 18; zie 46:9). Jezus bevestigt, juist vanwege de beschuldiging zichzelf
God te maken, het sjema (Mar 12:29). Ook Paulus onderschrijft het (Gal 3:20). Er
wordt wel aangevoerd dat het Hebreeuwse woord voor ‘God’ vaak de mannelijke
meervoudsvorm van El heeft: Elohim. Hiermee wordt echter, zoals het sjema aangeeft, niet meerdere Goden bedoeld, of dat God uit twee of drie Personen bestaat. Beide woorden worden soms samen gebruikt, zoals in Jozua 22:22 “De God
der goden”: De El van de Elohim. Evenmin is God de nummer één onder de goden, zoals Zeus in de Griekse mythologie en Jupiter bij de Romeinen.
De HEERE is als de Schepper niet alleen de Bezitter van hemel en aarde, maar ook
van alle mensen, zoals Psalm 82:8 zegt: “Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú
bezit alle volken”. Zijn invloed en werkzaamheid is daarom gericht op alle mensen. Ook dit laat zien dat er maar één God kan zijn (zie Romeinen 3:30).
35

Boekbespreking
Nieuw
Eén God & Eén Heer
De boodschap van de Bijbel is doordrongen van het sjema – God is één: “Luister,

Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God,
lie ebben …” (Deut 6:4,5). De heldere taal in het Hebreeuws is hier het getalswoord één (niet twee of drie). Dit houdt in dat God de enige, maar ook ongedeelde God is, en dus niet uit meerdere Goden bestaat. De HEERE had dit het volk Israël ingeprent, zodat het zowel zijn Godsbegrip niet zou veranderen als geen andere goden zou gaan dienen. Jezus onderschreef dit.

Paulus benadrukt dat het het initiatief en voornemen van díe God was, alle mensen die Hem geloven te behouden door Jezus Christus. Petrus en de andere apostelen verkondigden daarom: “de zaligheid is in geen ander, want er is onder de
hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten
worden” (Hand 2:12). Er dus één God, de HEERE, en één Heer, Jezus Christus.
Daarom is er ook één Geest en één woord van God. En dit houdt in dat er dan ook
maar één geloof kan zijn en één hoop (Efeziërs 4:1-6).

Als het gaat om één, hoe kan het dan zijn dat de meeste zich christen noemende

mensen daar niet vanuit gaan? Dat zij geloven in een God, Die eigenlijk twee is of
drie? Dat zij geloven dat Jezus God de Zoon is en niet – zoals de Bijbel zegt – de
Zoon van God, de Mens Jezus Christus? Velen vinden dat dit niet zo belangrijk is.
Maar als dat waar was, waarom wees Paulus dan op mensen die een andere Jezus
predikten, en sprak hij een vloek over hen uit: “Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt” (Gal 1:9)? In welke God en in welke Heer
u gelooft, is dus wel degelijk van belang voor uw behoud!

In dit boek kijken we naar wat de Schrift, de Bijbel, zegt over God en de door
Hem aangestelde Heer. Want alleen daarin vinden we de juiste antwoorden, en
niet bij wat mensen al redenerend en ﬁlosoferend hebben gezegd en geschreven
over God en de Heer Jezus Christus.
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