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Vraag 1: Wat is de betekenis van: “Want drie zijn er, die getuigen [in de 
hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En 
drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, 
en die drie zijn tot één” in 1 Johannes 5:7-8?

Antwoord: De woorden tussen de rechte haakjes ontbreken in alle Griekse 
handschriften vóór het begin van de zestiende eeuw, evenals in de vroege 
handschriften van de Vulgaat en in de citaten van deze tekst door verschei-
dene kerkvaders, en worden derhalve algemeen beschouwd als een latere 
toevoeging. E. Stauffer schrijft hierover in zijn boek Die Theologie des Neuen 
Testaments (Uitg Kohlhammer, 1948):
‘In de eeuw van de trinitarische concilies werd het ontbreken van een trini-
tarische belijdenisformule in het Nieuwe Testament als een ernstige belem-
mering beschouwd. Een poging deze belemmering uit de weg te ruimen, is 
de zogenaamde Comma Johanneum — een toevoeging aan 1 Johannes 5:7 
en verder, die in de vierde eeuw in Spanje is ontstaan. De oorspronkelijke 
tekst behandelde de eenheid van het getuigenis van de Geest, het water en 
het bloed ... De Spaanse versie van deze tekst heeft dit uitgebreid tot een 
trinitarische geloofsbelijdenis door middel van een briljant gestileerde in-
voeging ... In dit geval hebben de Spaanse lezers in de vierde eeuw een trini-
tarische formule gecreëerd door middel van een drastische uitbreiding van 
de tekst. Zodoende hebben zij onwillekeurig bewijs gegeven dat wat voor 
ons geldt ook gold voor hen: onder al de rijkdom van belijdenisformules in 
het Nieuwe Testament hebben zij geen trinitarische formule gevonden.’

Vraag 2: Wie is “de waarachtige God” in de woorden van Johannes: “wij 
weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om 
de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus 
Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven” (1 Joh 5:20).

Antwoord: Hoewel het betrekkelijke voornaamwoord ‘dit’ (Grieks houtos) 
gewoonlijk naar het direct voorafgaande onderwerp terugwijst – in dit geval 
“Jezus Christus” – is dit geen vaste regel. In deze brieven van Johannes ko-
men gevallen voor waar het onderwerp eerder in de voorafgaande zin staat. 
Bijvoorbeeld: “Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus 
is? Dit (houtos) is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent” (1 Joh 
2:22). De apostel bedoelt hiermee zeker niet dat Jezus Christus de antichrist 
is! Hetzelfde geldt voor de volgende waarschuwing: “Want er zijn vele mis-
leiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees 
niet belijden. Dit (houtos) is de misleider en de antichrist” (2 Joh 7). De ‘dit’ 
zijn in deze gevallen ‘de leugenaar … wie loochent’ en ‘vele misleiders’.

een Bijbels antwoord op uw vraag

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling
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Dat “de Waarachtige” in de voorafgaande zin God is en niet Christus, volgt 
onbetwistbaar uit de woorden: “in zijn Zoon Jezus Christus”. Hier kan niet 
bedoeld zijn: in Jezus Christus in Jezus Christus, of in God in God. De Vader 
en niet de Zoon is het Onderwerp van de zin en het is met betrekking tot de 
Vader dat met de nadruk van nog een herhaling wordt gezegd: “Dit (houtos) 
is de waarachtige God en het eeuwige leven”. Deze woorden zinspelen op 
Jezus’ woorden in zijn gebed in de nacht vóór zijn kruisdood: “Dit nu is het 
eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Chris-
tus, die U gezonden hebt” (Joh 17:3). Verre van zichzelf te identificeren met 
God, maakt Jezus met het nevenschikkend voegwoord ‘en’ onderscheid 
tussen de Vader, “de enige waarachtige God”, en zichzelf, Gods Zoon. Juist 
omdat eeuwig leven gegrond is op de kennis van Vader en Zoon, is wat wij 
geloven uiterst belangrijk. Zie hiervoor ons boek Eén God, één Heer.

Vraag 3: God zegt van Zichzelf: “Ik ben de alpha en de omega, het begin en 
het einde” (Op 21:6; 1:8; Jes 41:4; 44:6; 48:12). Dat zegt Christus ook: “Ik 
ben de alpha en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het ein-
de” (Op 22:13). Is dit niet een bewijs dat Christus God is?

Antwoord: Nee, niet in die zin dat Hij met God identiek zou zijn, God 
spreekt in absolute zin als Hij zegt dat Hij de Schepper en Onderhouder van 
het heelal is. Christus spreekt in relatieve zin, met betrekking tot de nieuwe 
schepping die door Hem tot stand is gekomen. In welk opzicht Jezus ‘het 
begin’ is blijkt uit de nadere verklaring hiervan door Paulus: “Hij is het begin, 
de eerstgeborene uit de doden” (Kol 1:18). De term ‘Eerstgeborene’, even-
als ‘Eersteling uit de doden’, beschouwt Jezus als Eerste en Voornaamste in 
een schepping waar Hij zelf deel aan heeft. Hij is het Einde als degene aan 
wie God de totstandbrenging van de nieuwe schepping toevertrouwd heeft. 
Wanneer zijn heilswerk voltooid is, zal Christus zelf alles aan de Vader over-
dragen en zich aan de Vader onderwerpen (1 Kor 15:28).

Een psalmist getuigt van Gods eeuwige bestaan: “van eeuwigheid tot eeu-
wigheid bent U God” (Ps 90:2). Er is echter een opvallend verschil in de be-
schrijving van Christus: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot 
in eeuwigheid” (Heb 13:8). Als Bildad tegen Job zegt: “Wij toch zijn van gis-
teren” (Job 8:9) doelt hij op hun recente bestaan. Jezus was ‘van gisteren’ 
doordat Hij bestond als Gods eniggeboren Zoon door Gods wonderbaarlijke 
verwekking en zijn geboorte uit de maagd Maria. Doordat de Vader “ook de 
Zoon (heeft) gegeven, leven te hebben in Zichzelf” (Joh 5:26) kan Christus 
zeggen: “Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood ge-
weest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden” (Op 1:17,18).

? 

! 

een Bijbels antwoord op uw vraag
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Overdenking 
De Messias herkennen

In Lucas 7 staan gebeurtenissen opgetekend, die op het eerste 
gezicht los van elkaar staan. Toch hebben ze iets gemeenschappe-
lijks, en wel dat ze laten zien hoe verschillend mensen op Jezus reageren, 
en in welke mate zij hem herkennen als de Messias.

Eerst is er een hoofdman met een zieke slaaf. Hij is geen Jood, maar toont 
een opmerkelijk inzicht. Zijn eigen gezag kreeg hij van de keizer in Rome, en 
hij erkent dat ook Jezus diens gezag ontleent aan een hogere macht, en door 
een woord zijn slaaf zal kunnen genezen: “Toen Jezus dit hoorde, verbaasde 
hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: 
‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’” (vs. 9)

Dan zijn er ‘gewone’ mensen die getuigen van de opwekking van de zoon van 
een weduwe. Zij erkennen dat Jezus een profeet van God is: “Allen werden 
vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is 
onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’” (vs. 16)

Vervolgens is er Johannes de Doper, die opgesloten zit in de gevangenis, af-
gesneden van de buitenwereld. Misschien is hij ongeduldig omdat er niets 
lijkt te gebeuren, of begint hij te twijfelen of Jezus wel de Messias is. Daarom 
stuurt hij twee leerlingen naar Jezus, met de vraag: “Bent u degene die ko-
men zou of moeten we een ander verwachten?” (vs. 19)

Ook zijn er Joodse leraars van het volk, Farizeeën. Jezus zegt dat zij nooit te-
vreden zijn. Ze keuren Johannes af omdat hij een soort kluizenaarsleven leidt, 
en Jezus omdat Hij met gewone (zondige) mensen omgaat, en met hen eet 
en drinkt. Ze (h)erkennen Johannes en Jezus niet als door God gezonden 
mannen, en hebben zware kritiek op hen. Ze zijn nooit te overtuigen.

In hoofdstuk 10 spreekt Jezus over het feit dat, hoewel zo weinig mensen 
Hem als de Messias (h)erkennen, er toch enkelen zijn die begrijpen dat Hij het 
werkelijk is, namelijk zijn discipelen. Ze zijn misschien minder voornaam en 
opgeleid, maar geloven zijn woord en (h)erkennen wie Hij is: “Op dat mo-
ment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Va-
der, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandi-

Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling
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gen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Va-
der, zo hebt u het gewild” (10:21). Maar als dat zo is, hoe konden de mensen  
toen dan weten wie Jezus was en Hem herkennen als hun Messias? Het ant-
woord van Jezus aan de leerlingen van Johannes is: “‘Zeg tegen Johannes wat 
jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer 
lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer ho-
ren, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendge-
maakt” (7:22). Ze zien Jezus’ genezingen en horen wat Hij zegt. En dit zijn 
precies die dingen die de profeet Jesaja had gezegd over de Messias: “Dan 
zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten 
worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme 
zal jubelen ...” (Jes 35:5,6); en: “De Geest van de Here HERE is op mij, omdat 
de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te 
brengen aan ootmoedigen ...” (Jes 61:1 NBG’51). Dit moest de mensen over-
tuigen, om in Hem de Messias en Zoon van God te herkennen.

Maar waarom (h)erkenden dan zoveel mensen Jezus niet als de Messias? Ze 
kenden toch de oudtestamentische profetische boeken? En hadden zij niet 
Jezus’ machtige werken gezien? Het antwoord is dat Jezus voor de meesten 
niet paste bij het beeld dat zij hadden van de Messias, en voor anderen niet 
de Messias was die ze wilden. Paulus zegt: “Want die te Jeruzalem wonen en 
hun oversten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken van de 
profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel ver-
vuld” (Hand 13:27 NBG’51). Jezus vergelijkt de Joodse leiders met kinderen 
die nooit tevreden zijn. Wat Hij ook doet, er zal altijd iets zijn dat hen niet be-
valt: “Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop 
lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroe-
pen: ‘Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen 
we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren’” (Luc 7:31,32). Het echte 
probleem met de Joden, lijkt mij, is hun (intellectuele) trots. Ze zijn overtuigd 
van hun eigen gelijk – ze zijn immers Gods volk! Met vele eeuwen geleerdheid 
achter zich, zijn ze er zeker van het juiste begrip van de Schriften te hebben. 
Dus zullen ze ervan uitgegaan zijn, dat de Messias net zo iemand als zij zou 
zijn. En omdat Jezus anders is, kunnen ze hem niet aanvaarden. Deze Joodse 
leiders zijn mensen die je ‘wijzen en verstandigen’ – in termen van deze we-
reld – zou kunnen noemen. Ze zijn doorkneed in de Schriften, en hebben de 
eeuwenlang verzamelde wijsheid van vele rabbijnen. Maar Jezus zegt (10:21) 
dat de dingen van God niet worden geopenbaard aan de ‘wijzen en verstandi-
gen’, maar aan ‘kinderkens’, dat wil zeggen: aan de nederigen. De ‘wijzen en 
verstandigen’ hebben de neiging trots en zelfingenomen te zijn. Wie Jezus 
volgen hebben genoeg nederigheid om toe te geven wanneer ze het mis heb-

David Dunstan
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ben. Zelfs Paulus, die ‘pocht’ dat hij opgeleid is aan de voeten van Gamaliël, 
gaat verder met te zeggen: “Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van 
Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als ver-
lies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Om-
wille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik 
wilde Christus winnen” (Flp 3:7,8). Voor de Joodse leiders is Jezus een strui-
kelblok – zij ergeren zich aan Hem. Jezus zegt: “Gelukkig is degene die aan 
Mij geen aanstoot neemt” (Luc 7:23). Volgelingen van Jezus ergeren zich ech-
ter niet; zij tonen berouw en zijn bereid zich te laten onderwijzen als kin-
deren, zodat: “De wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen” (vs.35 
NBG’51). Met andere woorden: de vrucht van het werk – de daden tot eer van 
God – van Christus, de openbaring van Gods kinderen, is genoeg.

Stel uzelf nu eens enkele vragen. Als ik toen in Israël had geleefd, zou ik Jezus 
dan als de Messias hebben herkend? Of zou ik als de Joodse leiders zijn geweest, 
die hun geschriften zo goed kenden, maar deze Man, die zo van hen verschilde, 
niet konden accepteren? Of zou ik nederig genoeg zijn geweest mijn fouten toe 
te geven, en naar Jezus als mijn Redder te kijken? Ik weet niet wat u denkt, 
maar ik heb zo mijn twijfels over hoe ik zou hebben gereageerd op Jezus. 
Misschien lijken we meer op de ‘wijzen en verstandigen’ dan op de 
‘kinderkens’ aan wie Jezus het evangelie bekendmaakte. Misschien zou Jezus 
niet passen bij ons idee over hoe Gods Zoon zou moeten zijn.

Een andere vraag die u uzelf zou kunnen stellen is: Zult u Jezus herkennen 
wanneer hij terugkomt? Dit lijkt misschien een domme vraag, omdat wanneer 
Jezus terugkeert naar de aarde iedereen Hem zal zien (Opebaring 1:7). Maar 
dat wil niet zeggen dat iedereen hem zal aanvaarden als Messias, laat staan 
erkennen als de Koning. Er zal rebellie en oordeel zijn voordat het Koninkrijk 
van God gevestigd is. Maar u en ik zullen hem toch wel herkennen als onze 
Messias? Wacht even met snel ja te zeggen; want ik vraag me toch wel af of 
Jezus zal zijn zoals u en ik verwachten. Misschien komen we toch nog wel 
voor een verrassing te staan. Waarschijnlijk zullen onze ideeën over Hem en 
het Koninkrijk nog wat aanpassing behoeven. In ieder geval zullen we de ne-
derigheid moeten hebben om Hem te accepteren zoals Hij is.

Misschien moeten we de vraag ook eens omdraaien, en ons afvragen: Zal 
Jezus mij herkennen als zijn volgeling? Zal Hij iets van zichzelf in mij herkennen?
Er ligt een waarschuwing in de gelijkenis van de tien maagden: “Later kwa-
men ook de andere maagden en zeiden: “’Heer, heer, laat ons binnen!’ Maar 
hij antwoordde en zei: ‘Ik ken jullie werkelijk niet’” (Mat 25:11,12). Een ver-
schrikkelijk oordeel over wie zijn geestelijke reserves niet op peil heeft...

Overdenking 
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Stel u tot slot deze vraag: Herkent u Jezus nu? Ik bedoel: ziet u Hem in men-
sen die in Hem geloven? Want Jezus zegt dat de manier waarop we met hen 
omgaan, de manier is waarop we met Hem omgaan: “Dan zullen de recht-
vaardigen hem antwoorden: ‘Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en 
te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u 
als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer 
hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 
gekomen?’ En de koning zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jul-
lie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’” (Mat 25:37-40). Alle gelovigen 
maken deel uit van het lichaam van Christus; en de lichamen van allen die 
leven volgens zijn principes, zijn tempels waarin zijn geest woont.

Maar natuurlijk falen u en ik af en toe. En zoals de Joodse leiders Jezus ver-
oordeelden, kunnen u en ik ook snel anderen veroordelen als ze niet hetzelf-
de doen en denken als wij – als hun begrip, uitleg of uitwerking van Gods 
principes anders is dan van ons. We kunnen ze als verkeerd veroordelen, als 
ze niet passen bij onze eigen opvattingen; vergetend dat Christus ook in hen 
woont, en ook zij behoren tot zijn lichaam. In onze trots kunnen we denken 
dat wij ‘wijzen en verstandigen’ zijn, maar dan zullen we de dingen van God 
niet in anderen kunnen zien. We kunnen beter nederig zijn als ‘kinderkens’, 
en dankbaar zijn voor wie ons door hun leven laten zien dat Christus in hun 
harten regeert, ook al is het niet op dezelfde manier als wij.

Paulus moest de broeders en zusters in Korinte schrijven over de manier 
waarop ze het Avondmaal vierden. Dit moet de eenheid en gemeenschap 
tonen van wie ‘in Christus’ zijn. Maar zoals zij het vierden, was het juist het 
tegenovergestelde. Want in plaats van dat de rijken hun maaltijd deelden 
met de armen, aten en dronken zij wat zij zelf hadden meegebracht, en dach-
ten niet aan de armen die niets hadden. Die voelden zich vernederd, er niet 
bijhorend. Paulus zegt dat we gevoelig moeten zijn voor de behoeften van 
broeders en zusters in het geloof, en in gemeenschap met hen leven, voordat 
we aan het Avondmaal deelnemen: “want wie eet en drinkt, maar niet beseft 
dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zich-
zelf” (1 Kor 11:29). We moeten onderscheid maken tussen ons eigen natuurlij-
ke lichaam en het lichaam van Christus – dat is de gemeente. Onze eigen be-
hoeften ondergeschikt maken aan die van het geheel.

Het brood en de wijn van het Avondmaal herinneren aan Gods genade voor 
alle mensen, en aan hoeveel Jezus voor ons mensen heeft gedaan. Hoe be-
voorrecht zijn u en ik als we zijn liefde en genade ontvangen!

De Messias herkennen



8 Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd

In verband met Psalm 22 zagen we dat koning David geïnspireerd werd over de 
Messias te schrijven. Dat merken we opnieuw in Psalm 69. Onmiddellijk herkent 
de Bijbellezer de woorden van vers 10 “De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd”, 
want we vinden ze terug in verband met de eerste tempelreiniging. Jezus zei 
tegen de duivenverkopers: “Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis 
van mijn Vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich 
dat er geschreven is: ‘De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden’” (Joh 2:13-17). 
Ook de woorden van vers 22 “Zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in 
mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken”, werden vervuld toen Jezus op 
het kruis hing (zie Joh 19:28-30).

Maar daar blijft het niet bij. In de evangeliën zijn er meer weerklanken van Psalm 
69. Met betrekking tot wie hem haatten zei Jezus: “Het woord moet vervuld 
worden dat in hun wet geschreven is: ‘Zij hebben mij zonder reden gehaat’” (Joh 
15:25; vergelijk Ps 69:5). In vers 9 van de psalm staat: “Een vreemde ben ik ge-
worden voor mijn broeders, een onbekende voor de kinderen van mijn moeder”, 
wat we herkennen in Johannes 7:5 “Want ook zijn broers geloofden niet in hem”. 
In vers 21 van de psalm lezen we: “Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben 
zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet”. Hiervan is er in 
het Nieuwe Testament geen letterlijke aanhaling, maar hierop (en ook Psalm 
22:7) wordt toch geduid als Jezus in Gethsémane tot Petrus, Johannes en Jako-
bus zegt: “Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe” (Mat 26:37,38; zie Heb 5:7).

Psalm 69 wordt ook elders in het Nieuwe Testament geciteerd. Bijvoorbeeld 
vers 26 door Petrus, in verband met Judas: “Want er staat geschreven in het 
boek van de psalmen: ‘Laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand 
zijn die daarin woont’” (Hand 1:20). En in zijn brief aan de Romeinen zegt Paulus 
over het struikelen van de Joden (waardoor de zaligheid tot de heidenen is geko-
men): “Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil ... Laat hun 
ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien” (Rom 11:9,10; vergelijk Ps 
69:23,24). In dezelfde brief citeert Paulus de tweede helft van Psalm 69:10: 
“Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: ‘Al 
de smaad van hen die U smaden, is op mij gevallen’” (Rom 15:3).

Psalm 69 
begrijpend zingen
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

John Morris

Behalve Psalm 22 is er geen psalm die zoveel te zeggen heeft over het leven en 
de dood van de Heer Jezus. En toch is niet alles in Psalm 69 van toepassing op 
Hem.

De woorden van vers 6, bijvoorbeeld, passen niet bij de zondeloze Zoon van 
God: “O God, Ú weet van mijn dwaasheid, mijn schulden zijn voor U niet verbor-
gen”. David (wiens naam bovenaan de psalm staat) zou wél zo kunnen spreken, 
vooral na zijn zonde met Bathseba (2 Samuel 11).

Had Jezus ooit kunnen zeggen: “Ik deed een rouwgewaad aan als mijn kleed” (Ps 
69:12)? Na de zonde van de volkstelling bracht de HEERE de pest over Israël; de 
engel stond tussen de aarde en de hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn 
hand ... “Toen wierpen David en de oudsten, gehuld in rouwgewaden, zich met 
hun gezichten ter aarde” (1 Kronieken 21:16).

Overigens, zowel David als de Heer Jezus had ‘ijver voor Uw huis’ (vers 10). Bij 
David was dat een ijver voor het huis als zodanig, dat zijn zoon Salomo zou bou-
wen (zie 1 Kronieken, vanaf hoofdstuk 22, en Psalm 132:3-5). Bij Jezus was dat 
ijver voor de functie daarvan tot eer van God.

Maar is Psalm 69 wel van David? Als alternatief is wel voorgesteld de psalm aan 
Jeremia toe te schrijven. De verzen 2, 3, 15 en 16 zouden dan een weerklank zijn 
van diens vreselijke ervaringen, toen hij in een put was gedaan: “Nu was er geen 
water in de put, maar wel slijk. In dat slijk zakte Jeremia weg” (Jer 38:6; zie ook 
Klaagl 3:52-55). En wanneer Jeremia in zijn klacht zegt: “Weet dat ik omwille van 
U smaad draag” (15:15), is dat overeenkomstig Psalm 69:8 – “Want terwille van 
U draag ik smaad”. Gezien de aanhef boven de psalm zelf, en het feit dat het 
citaat in Romeinen 11 vooraf wordt gegaan door de woorden ‘David zegt’, zullen 
we echter voorlopig bij David blijven als de dichter van Psalm 69.

Is Psalm 69 een en al ellende? Nee, helemaal niet! Inderdaad zegt de psalmist in 
vers 30: “Ik echter ben ellendig en lijd pijn”, maar in de daaropvolgende verzen is 
hij erg positief: “Ik zal Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging 
groot maken ... Als de zachtmoedigen dit zien, zullen zij zich verblijden; u die 
God zoekt, uw hart zal leven” (verzen 31-33). Na verwensingen (verzen 23 t/m 
29) krijgen we een uitstorting van lof en dankzegging, in de volle overtuiging dat 
God – door Zijn Zoon, de Christus – Zijn doel zal verwezenlijken: “Laten hemel 
en aarde Hem loven ... Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda her-
bouwen ... Het nageslacht van Zijn dienaren zal het in erfelijk bezit krijgen; wie 
Zijn Naam liefhebben, zullen daarin wonen” (vzn 35-37).

Laat dan uw hoop erop gevestigd zijn ook in Gods Koninkrijk te mogen wonen!
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De twee broers
Door de hele Schrift lezen we over de twaalf stammen, afstammelingen van de 
zonen van Jakob of Israël. Mede door het bedrog van Jakobs schoonvader La-
ban, zijn er in het gezin uitbarstingen van haat en nijd. Deze gebeurtenissen zijn 
echter niet enkel in de Bijbel beschreven als een verhaal om te lezen, maar voor-
al als lessen voor ons eigen leven. In de laatste 14 hoofdstukken van Genesis 
blijkt het in feite niet te gaan over alle twaalf zonen, maar twee in het bijzonder, 
Juda en Jozef. De verhalen van beiden zijn met elkaar verbonden, en toch beide 
een heel apart verhaal, waarbij we van hen beiden verschillende lessen leren.

Het verhaal vanaf hoofdstuk 37 begint met Jozef. Hij was een zoon van Rachel, 
de vrouw die Jakob meer lief had, en die hij gekozen had. Daardoor is Jozef ook 
duidelijk de favoriete zoon van Jakob. “Israël had Jozef meer lief dan al zijn an-
dere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom” (Gen 37:3). In 
dit hoofdstuk lezen we verder over Jozefs dromen waarin hij te kennen geeft dat 
het gezin van zijn vader zich voor hem neer zal buigen, en dat hij uiteindelijk 
door zijn broers verkocht wordt aan Midianitische kooplieden die op weg zijn 
naar Egypte. In dit artikel veronderstel ik dat het verhaal redelijk bekend is en zal 
het daarom niet herhalen.

We zien in de beschrijving een opvallende aantal overeenkomsten met het leven 
van Jezus, en dat Jozef dus in bepaalde aspecten een voorafschaduwing (een 
beeld of schaduw) is van Jezus. De lessen zitten niet zozeer in het gedrag van 
Jozef als wel wat hem overkomt. We zien in hoofdstuk 37 de volgende punten:

 Hij was de geliefde zoon van zijn vader.

 Hij werd door zijn broers gehaat vanwege deze liefde en doordat hij aangaf 
over hen te zullen heersen (Jezus gaf aan de Messias te zijn, zie ook de ge-
lijkenis in Lucas 19:11-12).

 Hij wordt door hen uitgeleverd aan vertegenwoordigers van een vreemd 
volk om hem uit hun midden te verwijderen.

 Zijn broers beoogden eigenlijk zijn dood.

 Hij werd verkocht voor de prijs van een slaaf (Jozef voor 20 zilverstukken, 
Jezus voor 30).

 Gods doel hiermee was echter om zijn broers te behouden.

Wat het laatste punt betreft, zegt Jozef zelf later tegen zijn broers “God heeft 
mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aar-
de, en jullie door een grote uitredding in leven te houden” (Gen 45:7).

Bijbelpassages uit de  Herziene Statenvertaling
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In het volgende hoofdstuk schakelt het verhaal over naar Juda, maar voordat we 
daar naar kijken is het behulpzaam om eerst te kijken wat we eerder over Juda 
lezen. Juda is de vierde zoon van Lea, en zijn naam betekent lofprijzing. Als je 
leest over de naamgeving van de kinderen van Lea krijg je de indruk dat zij zich 
pas bij Juda er bij neergelegd heeft dat zij “minder geliefd” (Gen 29:31—het He-
breeuwse woord gehaat) is. Zij zoekt nu vooral steun bij God. Toch zal de jaloe-
zie tussen de twee zussen zeker voor de kinderen merkbaar zijn geweest.

Wanneer Jakob wegtrekt bij Laban om terug te keren naar het land Kanaän is hij 
bevreesd voor zijn broer Ezau, en is hij erg bang dat die hen zal willen doden. Hij 
verdeelt zijn gezin daarom in groepen, eerst de beide slavinnen met hun kin-
deren, daarna Lea met haar kinderen en tot slot Rachel en Jozef. Daarmee wil 
Jakob er voor zorgen dat zij de grootste kans hebben om te overleven. Ook dit 
zal Juda niet ontgaan zijn, dat zijn leven minder telde dan die van Jozef. Elk kind 
heeft behoefte om zich door zijn beide ouders geliefd en veilig te voelen.

Zijn drie oudere broers hebben dingen gedaan waardoor ze de toorn van Jakob 
opgewekt hebben. Het zou daarom voor Juda logisch geweest zijn als hij als de 
belangrijkste erfgenaam gezien zou worden, maar dat is niet zo. Toen Jozef in 
de put gegooid was, worden Ruben en Juda met name genoemd. Ruben die zich 
schuldig voelt en eigenlijk Jozef wil redden, terwijl Juda het plan bedenkt om 
Jozef te verkopen. “Zijn broers luisterden naar hem”. Zijn leiderschap wordt er-
kend. Voor Juda was het wel zijn broer, maar hij wilde er ook baat bij hebben.

Als ze terugkeren bij hun vader is hun verhaal uiteraard zeer schokkend voor 
Jakob. “Toen scheurde Jakob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel 
en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op 
om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten” (Gen 37:34-35). 
Juda voelt zich hier niet gemakkelijk bij, of kan er niet langer tegen. Het gevolg 
lezen we: “Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn in-
trek nam bij een man uit Adullam; zijn naam was Hira” (Gen 38:1).

Later in de wet zou er een bepaling staan die op Juda betrekking heeft. “U mag 
in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat 
u geen zonde op hem laadt. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren 
tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de 
H     (Lev 19:17-18). De wrok die Juda koesterde was in de loop van vele jaren 
gegroeid. Vanuit menselijk standpunt is het begrijpelijk, hij had als kind geleden 
onder de haat en afgunst in het gezin, en was het zelf ook gaan doen. Maar de 
pijn die hij voelde werd niet minder door het op Jozef af te reageren. In Juda zien 
we een voorbeeld van een mens die zich laat beheersen door zijn menselijke 
gevoelens en emoties. Hem is veel pijn aangedaan, en op zijn beurt heeft hij zijn 
vader pijn gedaan. Zijn geweten knaagt wellicht, maar hij wil rust, hij vertrekt.  

Mark Hale
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In hoofdstuk 38 zien we dat Juda de gemakkelijke weg kiest, en een leven op-
bouwt die hij zelf wil. Zijn keuze van vrouw is niet slim, maar er is niemand die 
hem tegenhoudt. Het leest alsof ze mooi is en hij begeert haar. Ook kiest hij een 
vriend uit de Kanaänieten, die hem ook bijstaat met het schapenscheren. Juda 
heeft voldoende middelen van bestaan. Deze dochter van Sua lijkt de oplossing 
voor zijn problemen, maar dat valt tegen. Het lijkt alsof hij weer zijn verantwoor-
delijkheden ontliep zodat de kinderen opgevoed werden volgens de gebruiken 
van de Kanaänieten, en het gevolg is dat God ze later zal doden. Nu wordt Ta-
mar er bij gehaald. Het leest alsof ze zelf weinig in te brengen had, en dat Juda 
alles beslist. “En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene; haar naam 
was Tamar” (38:6). Hoe zal er in de omgeving gereageerd zijn als haar beide 
echtgenoten vrij snel na elkaar sterven. Juda wil van haar af, en stuurt haar terug 
naar haar vader, waar ze zeker niet met open armen zal zijn ontvangen. Tamar is 
nu afhankelijk van Juda dat hij zijn woord zal houden en de derde zoon haar tot 
man geven. Maar ook dat probleem ontloopt Juda. En tot slot sterft ook de 
vrouw van Juda. Dus neemt Tamar het initiatief, en forceert een oplossing. 

Dit zou vermoedelijk niet de eerst keer zijn dat Juda een hoer bezocht, anders 
zou Tamar minder zeker van haar zaak geweest zijn. Als zekerheid krijgt ze de 
drie voorwerpen waarmee iemands identiteit vast zou staan. Drie maanden later 
kan het niet geheim gehouden worden, en men vertelt Juda dat zijn schoon-
dochter zwanger is. Zijn reactie laat ook iets van zijn karakter zien. “Breng haar 
de stad uit en laat haar verbrand worden!” (38:24). Tamar had net zoveel reden 
als Juda om wrok te koesteren. Maar zij gedraagt zich heel anders. Zij stuurt in 
stilte een bode naar haar schoonvader met de drie bewijzen. Ze zet hem niet 
voor iedereen te kijk. Ze zegt enkel via een bode “Kijk toch eens van wie deze 
zegelring, deze snoeren en deze staf zijn”. Ze noemt geen naam, de bode weet 
niets. Ze geeft ook de bewijzen uit handen. Wellicht heeft ze toch iets gezien in 
het karakter van Juda. Ze doet een beroep op zijn geweten. Zijn reactie is “Zij 
staat in haar recht, meer dan ik”, letterlijk staat er “Zij is meer rechtvaardig dan 
ik”, rechtvaardig is een juridische term voor onschuldig. Dit is het begin van een 
verandering bij Juda. Hij geeft zijn ongelijk toe, en de houding die Tamar toont, 
ook haar loyaliteit aan een schoonvader die het niet verdient heeft, maakt een 
diepe indruk. De volgende keer dat zijn naam genoemd wordt zien we een ander 
karakter. Hij blijkt weer bij zijn vader en broers te wonen, maar dat wordt niet 
expliciet vermeld, en ook Tamar met haar zonen is meegegaan. 

Het verhaal schakelt terug naar Jozef, en hier zien we een ander aspect van zijn 
voorafschaduwing van Jezus, nu als slaaf in dienst van Potifar. We lezen niets 
over verzet van Jozef tegen zijn slavenbestaan. Hij doet integendeel juist zijn 
uiterste best voor zijn meester. Hij wordt ons beschreven als iemand die vrijwillig 
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de status van ‘knecht’ (slaaf) aanneemt. Hij is verantwoordelijk voor alles in het 
huis van zijn meester, maar hij vergrijpt zich niet aan het enige dat hem niet toe-
komt (diens vrouw). Daarin verschilt hij duidelijk van Adam, voor wie de verlei-
ding om ‘als God’ te zijn een te grote verzoeking bleek. Zo ontstaat een beeld 
van zondeloosheid, hoewel Jozef in werkelijkheid niet zondeloos zal zijn ge-
weest. De Schrift schetst het echter zo om een vergelijking te maken met Jezus. 
Jozef belandt in de gevangenis, tweemaal aangeduid met het woord bor dat ook 
gebruikt werd voor de put waar zijn broers hem in wierpen, een woord dat elders 
graf betekent. Hier hebben we een beeld van sterven voor zonden die hij zelf 
niet heeft begaan, ter wille van de zonden van anderen. Ook in de beschrijving 
van zijn gevangenschap en de dromen zijn er overeenkomsten met Jezus.

Uiteindelijk wordt hij verhoogd en wordt hij de belangrijkste persoon in het rijk, 
op de farao na. De overeenkomst met het toekomende Koninkrijk zal duidelijk 
zijn. Zo is hij in staat niet enkel zijn broers, maar “uit alle landen” (41:57) mensen 
van de dood te redden. Maar eerst stelt hij zijn broers op de proef “om alles te 
weten wat er in hun hart was” (o.a. Deut 8:2).

De tien broers reizen een eerste keer naar Egypte, en Jozef eist dat ze de volgen-
de keer hun broer Benjamin meenemen, waarbij hij Simeon als borg vasthoudt. 
Jakob is niet van houding veranderd. Dat zien de 10 broers duidelijk “zijn broer 
[Jozef] is dood en alleen hij [Benjamin] is overgebleven” (Gen 42:38). Na het zo-
veelste ‘onstuimig’ (49:4) antwoord van Ruben “U mag mijn twee zonen doden, 
als ik hem niet bij u terugbreng!”, is het Juda die weer de leiding neemt. Hij is erg 
duidelijk, en tegelijk zegt hij “Ikzelf zal borg voor hem staan” (43:9). En met veel 
tegenzin laat Jakob hen gaan omdat ze toch graan nodig hebben. Het verhaal is 
bekend, en wat opvalt is dat op het moment dat het verkeerd gaat, Juda weer de 
leiding neemt. Om uiteindelijk te zeggen: “En nu, laat uw dienaar toch in plaats 
van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongen met zijn broers 
gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren, als de jongen niet bij 
mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen” (44:33-
34). Jakob is niet veranderd in zijn houding tegenover Juda, maar Juda heeft een 
ommekeer gemaakt. Hij heeft zijn menselijke natuur overwonnen. Hij is bereid 
om zijn verdere leven in gevangenschap door te brengen om zijn vader te spa-
ren. Als hij deze verandering ziet is Jozef niet meer in staat zich te bedwingen. 

Dit is tevens de veranderde houding die Jezus wil zien in allen die tot hem ko-
men: om niet onze eigen weg te volgen en onszelf te behagen, maar liefde voor 
de naaste tot het belangrijkste te maken. Het is heel opvallend dat in de zegen 
die Jakob zijn zonen geeft hij tot Juda zegt: “voor jou zullen de zonen van je va-
der zich neerbuigen” (49:8), bijna een citaat van de droom die Jozef aan dezelfde 
Jakob vertelde, en waar Juda zich zo aan gestoord had (Gen 37:1-11).
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Planten in de Bijbel 
8. kalmoes

Kalmoes komt in de Bijbel een aantal keren voor. Voor het eerst in Exodus 30:23, 
als een ingrediënt voor de heilige zalfolie. De heerlijk geurende olie was door de 
bereiding en import erg kostbaar; want in het land Israël kwam de plant vroeger 
niet voor, alleen in Aziatische landen. Nu is die door import overal in de wereld 
verkrijgbaar, ook in Nederland!

Kalmoes is een rietsoort. De plant heeft lange worstelstokken, waaruit bladeren 
van een meter lang komen. Die bladeren zijn stevig, en ruiken lekker bij kneu-
zing. Uit een bloeistengel komt een dikke aar, die lijkt op die van de grote arons-
kelk. Maar de aar heeft dezelfde kleur als het blad, en is daardoor moeilijk te 
zien. Uit de aar komen kleine groengele, eetbare bloemen, waaruit zich mooie 
rode, maar giftige, besjes vormen.

Jonge bladeren, wortelstok en aar werden en worden in de keuken gebruikt. Ou-
de bladeren en wortelstokken zijn goede medicinale middelen: in de Oudheid 
werd het gebuikt voor maag- en darmproblemen. Bij te ruim gebruik werkt het 
als een soort drug, die hallucinaties veroorzaakt. Egyptenaren kauwden graag 
op een stukje wortelstok om de eetlust te bevorderen, en het hielp goed tegen 
mondontstekingen. De bessen werden zelfs gebruikt als een dodelijk gif. Ze 
werden fijngemalen en in wijn gedaan, die dan heerlijk geurde. Vooral de Egyp-
tenaren gebruikten dit wrede vergif. In Egyptische graven zijn muurschilderin-
gen van kalmoes te vinden. Een teken van macht over de vijanden. Bij het balse-
men werd er geurige kalmoes olie gebuikt. Fijngemalen kalmoes bladeren wer-
den vermengd met de balsemkruiden en werkten als een antibioticum. Grieken 
brandden kalmoes olie in de tempels voor hun ‘goden’.

In Jesaja 43:24 verwijt God het volk: ‘U hebt voor Mij 
met geld geen kalmoes gekocht’ (zie ook Maleachi 
1:8). In Jeremia 6:20 vraagt God: ‘Waarom zou voor Mij 
wierook uit Sjeba moeten komen en de beste kalmoes 
uit een ver land? Uw brandoffers zijn (Mij) niet welge-
vallig, en uw slachtoffers niet aangenaam’. Want God 
gehoorzamen is beter dan offers brengen. En als ze 
gebracht werden, moest het kostbare kalmoes van 
harte, met liefde, gegeven worden voor de dienst van 
God – en Hij heeft de blijmoedige gever lief (2 Kor 9:7).

Nel Davids Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling
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dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Nazaret

Hans den Boer

Nazaret is altijd een onbeduidend stadje in Galilea geweest. Toch ligt het 
vrij strategisch, in een gebied dat zo’n belangrijke rol speelde in de ge-
schiedenis van Israël. Vanaf de zuidelijkste hellingen van het Libanonge-
bergte loopt een bekken van noordoost naar zuidwest. Het westelijk deel 

daarvan is nog altijd 500 meter hoog, en van daaraf kun je 
wel 50 kilometer ver kijken. Van de Jordaan-vallei met de 
bergen van Gilead in het oosten, via de vlakte van Jizreël –
waar zoveel slagen werden gevoerd – afgesloten door de 
bergen en heuvels van Beth-San, Tabor, Gilboa en Megiddo 
in het zuiden, naar het Karmelgebergte in het westen.
Nazaret ligt wat verscholen tussen heuvels. Maar in de tijd 
van de Heer Jezus kon je, vanaf het hoogste punt van de hel-
ling waarop het stadje is gebouwd, drukke militaire- en han-

delswegen zien. Die wegen liepen naar Damascus in het noorden, de 
oversteekplaatsen van de Jordaan in het oosten, Samaria en Jeruzalem en 
verder naar Egypte in het zuiden, en de Middellandse Zee in het westen.
Jozef en Maria woonden in Nazaret. Na de geboorte van Jezus in Betle-
hem, en hun vlucht naar Egypte, 
keerden zij na enkele jaren terug 
naar Nazaret. Daar bracht Jezus 
zijn kinderjaren door, kreeg Hij 
thuis en in de synagoge zijn 
godsdienstige opleiding, en 
werkte Hij in de timmermans-
werkplaats van zijn vader. Na de 
dood van Jozef was Hij verantwoordelijk voor het levensonderhoud van 
Maria en zijn halfbroers en -zussen. Later verhuisde Hij naar Kapernaüm. 
Aan het begin van zijn predikingswerk sprak Hij eens in de synagoge van 
Nazaret. Wat Hij zei viel niet in goede aarde bij de inwoners. Lucas vertelt 
dat zij opstonden en Hem de stad uitsleepten, om Hem van een hoogte 
naar beneden te gooien. Maar dat lukte hun niet, want Jezus liep tussen 
hen door terug en vertrok om (waarschijnlijk) nooit meer terug te keren. 
Jezus is altijd bekend gebleven als de Nazarener, en het stadje dankt haar 
bekendheid eigenlijk alleen aan deze bekende Inwoner.

       Nazaret
                    •

•
                Jeruzalem 
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de voor God, toen het de beurt van 
zijn afdeling was, gebeurde het dat hij, 
volgens de gewoonte van de priester-
dienst, door loting werd aangewezen 
om de tempel van de Heere binnen te 
gaan en het reukoffer te brengen” (vzn 
8,9). Er waren toen in Israël heel veel 
priesters, veel meer dan nodig om de 
dagelijkse offers te brengen. Blijkbaar 
was die week de afdeling van Abia aan 
de beurt, en zijn groep binnen die af-
deling voor die dag.

Er waren een aantal taken die uitge-
voerd moesten worden. De meest eer-
volle was het betreden van het heilige 
binnen het heiligdom, om het reuk-
offer te brengen. Dat deed één pries-
ter ‘s ochtends, en ‘s avonds een ande-
re. Wie welke taak toegewezen kreeg, 
bepaalde het lot; en op die dag viel 
deze zeer eervolle taak toe aan Zacha-
rias. Dat zou voor het eerst in zijn le-
ven zijn. We weten uit beschrijvingen 
van die tijd dat je daarna niet meer 
meedeed met de loting. Zacharias was 
dus alleen in het heilige, terwijl het 
volk buiten in gebed was. Dit alles was 
onderdeel van een uitgebreid ritueel, 
dat ook samenhing met het brengen 
van een dier als offer door andere 
priesters in dezelfde afdeling. Zachari-
as trad dus in het heiligdom namens 
heel het volk, en deze oude priester 
zou zich zeer bewust zijn geweest van 
de heiligheid van zijn taak.

Lukas toont in zijn evangelie dat rond 
de tijd dat Jezus geboren werd, velen 
in Jeruzalem de verlossing van de 
stad verwachtten. Hij begint met een 
beschrijving van de priester Zacharias 
in de tempel. Die bracht in het heilige 
reukwerk op het altaar, als symbool 
van de gebeden van het volk, dat in 
de voorhof in gebed was en wachtte 
tot hij weer naar buiten kwam.

Ineens stond er een engel naast Za-
charias. Hij schrok daar behoorlijk 
van, maar hij kreeg te horen “Wees 
niet bevreesd, Zacharias, want uw 
gebed is verhoord en uw vrouw Eliza-
bet zal u een zoon baren en u zult 
hem de naam Johannes geven” (Luk 
1:13). Vaak wordt hierom aangeno-
men dat Zacharias God gevraagd had 
of hij bij zijn vrouw Elizabet een kind 
mocht krijgen. Maar als je daar over 
nadenkt lijkt dat toch niet waarschijn-
lijk. Zo wordt Zacharias verweten dat 
hij niet gelooft: “… omdat u mijn 
woorden niet geloofd hebt, die ver-
vuld zullen worden op hun tijd” (vs. 
20). Het is een behoorlijke beschuldi-
ging te stellen dat Zacharias God iets 
vraagt, en dan niet gelooft als zijn 
gebed verhoord wordt.

Maar er is nog iets anders, en dat ver-
eist dat we ons verdiepen in de gang 
van zaken rond de keuze van Zachari-
as als de priester van dat moment. 
“Terwijl hij het priesterambt bedien-

De komst van de Messias

Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling
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gezegd: Ik zal u uit de onderdrukking 
van Egypte leiden” (Ex 3:16).

Lukas legt er dus de nadruk op dat de 
Joden een Messias zochten, maar dat 
Jezus niet aan hun verwachtingen 
voldeed. In hetzelfde evangelie zegt 
Jezus dat Hij niet kwam voor een trot-
se natie dat zich verheven voelde bo-
ven de buurvolken, maar voor de tol-
lenaar en zondaar: “Ik ben niet geko-
men om rechtvaardigen tot bekering 
te roepen, maar zondaars” (Luk 5:32).

Nu is dit natuurlijk niet opgetekend 
opdat wij naar hen kunnen wijzen, 
maar als les voor ons. Verwacht u dat 
God ook naar u omziet, en de Messias 
terug laat komen? Veel christenen 
bidden in het Onze Vader “Uw ko-
ninkrijk kome” zonder verwachting 
dat de Messias dit hier op aarde op 
zal richten. Gelooft u werkelijk de 
woorden die de engel sprak tot die 
arme maagd in het verachte Naza-
reth: “En zie, u zult zwanger worden 
en een Zoon baren en u zult Hem de 
Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn 
en de Zoon van de Allerhoogste ge-
noemd worden, en God, de Heere, zal 
Hem de troon van Zijn vader David 
geven, en Hij zal over het huis van 
Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid 
en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde 
komen” (1:31-33)?

Jezus vroeg zich af: “als de Zoon des 
mensen komt, zal Hij dan het geloof 
vinden op aarde?” (18:8). De vraag 
aan u is: Welke Messias verwacht u? 
Wijst u Hem straks ook af, omdat Hij 
niet past bij uw verwachtingen?

Het zou daarom erg vreemd zijn als hij 
op dat moment zo’n persoonlijk gebed 
tot God zou richten om zelf een kind 
te krijgen. Maar waar zou hij dan wél 
voor gebeden hebben? Het lijkt aanne-
melijk dat hij bad om de komst van de 
Messias, om het beloofde heil te bren-
gen. Hij vroeg of God naar Zijn volk 
wilde omzien. En daarop kreeg hij nu 
als antwoord “uw gebed is verhoord”. 
Tevens kreeg hij te horen dat hij een 
zoon zou krijgen die in de geest van 
Elia uit zou gaan om het volk gereed te 
maken om de Messias te ontvangen.

We zien dus dat Lukas’ evangelie in 
het hart van het Joods geloof begint, 
in de tempel, zelfs in het heilige, met 
dit verlangen naar de komst van de 
Messias, en het heil voor Jeruzalem. 
En tegelijk zien we aan het eind van 
zijn evangelie dat de Messias, ook in 
Jeruzalem, in de hof van de hogepries-
ter, afgewezen en ter dood veroor-
deeld wordt. Enkele dagen eerder was 
Jezus erg bedroefd over deze reactie. 
“Och, dat u ook nog op deze uw dag 
zou onderkennen wat tot uw vrede 
dient! Nu echter is het verborgen voor 
uw ogen … En zij zullen … in u geen 
steen op de andere steen laten, omdat 
u het tijdstip waarop er naar u omge-
zien werd, niet hebt onderkend” (19:41
-44). Hetzelfde begrip “naar u omzien” 
zien we als God voor het eerst Mozes 
een opdracht geeft “Verzamel de oud-
sten van Israël en zeg tegen hen: De 
H    , de God van uw vaderen, is aan 
mij verschenen … Hij zei: Ik heb zeker 
naar u omgezien en naar wat u in Egyp-
te wordt aangedaan. Daarom heb Ik 
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Inleiding
In het boek Openbaring vinden we de naam “Het Woord van God” voor de Heer 
Jezus Christus (Op 19:13). Deze Naam heeft door toepassing op Johannes hoofd-
stuk 1 geleid tot een dwaalleer over de Persoon van Jezus Christus. Daarom 
vraagt dit onze nauwkeurige aandacht, om tot een goed begrip ervan te komen.

Het woord in Openbaring
Een blik op het verdere gebruik van ‘woord’ (Grieks logos) in Openbaring leert 
het volgende:
In zijn inleiding zegt Johannes dat hij getuigt heeft “van het woord van God en 
van het getuigenis van Jezus Christus” (1:2). In vers 9 herhaalt hij dit, en in 6:9 
zien we het terug als Johannes de gestorvenen “omwille van het woord van God, 
en om het getuigenis dat zij hadden” ziet. In het licht van het voorafgaande 
wordt met ‘getuigenis’ “het getuigenis van Jezus Christus” bedoeld (zie 20:4 
waar Johannes hen terugziet in de opstanding). Hij maakt dus door het neven-
schikkend voegwoord ‘en’ onderscheid tussen God en Jezus Christus.

Uiteraard kan er geen verschil zijn tussen het woord van God en het getuigenis 
van Jezus Christus. Hoe kan anders van Hem gezegd worden dat Hij “getrouw en 
waarachtig” is? Want was Hij dat niet, dan had Zijn Vader Hem deze openbaring 
niet gegeven. En Hij heeft “de openbaring … die God Hem gegeven” had “aan 
zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven” (Op 1:1). In de slotwoorden van 
het boek zegt Christus: “Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig” (22:6). 
Wat door God wordt bevestigd: “Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
betrouwbaar” (21:5). We zouden het zo kunnen uitdrukken dat God Zijn woord 
spreekt, Jezus Christus daarvan getuigt, en vervolgens zijn dienaren daar weer 
van getuigen. In alle gevallen gaat het om het ene woord van God.

In zijn laatste gebed voor zijn kruisdood zei Jezus tot zijn Vader in de hemel: “de 
woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven”, en “Ik heb hun Uw woord 
gegeven” (Joh 17:8,14). Zijn verzoek daarbij was: “Heilig hen door Uw waarheid; 
Uw woord is de waarheid” (vs. 17), en met dat woord van de Vader zond Jezus 
hen de wereld in (vs. 18).

De plaats van Jezus Christus in Gods openbaring van Zijn Woord
Als Mozes afscheid neemt van zijn volk, zegt hij: “Een Profeet uit uw midden, uit 
uw broeders, zoals ik, zal de HEERE uw God, voor u doen opstaan; naar Hem 
moet u luisteren” (Deut 18:15). Deze wijze van spreken door God tot het volk, 
kwam voort uit hun wens niet zelf de stem van de HEERE te hoeven horen, en Hij 
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zei: “Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, 
zoals u. Ik zal Mijn woorden in zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal 
Hij tot hen spreken” (Neh 1:18).

De HSV schrijft Profeet hier met een beginhoofdletter. Dat is omdat deze woor-
den hun bijzondere vervulling hebben in Jezus Christus. Ze hebben echter niet 
uitsluitend betrekking op Hem, maar op allen die in opdracht van God spreken, 
zoals uit het vervolg blijkt (Deut 18:20-22). Het volk moest de woorden van allen 
die onmiskenbaar in de Naam van God spraken, gehoorzamen. De schrijver van 
de Hebreeënbrief zegt met betrekking hierop: “Nadat God voorheen vele malen 
en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in 
deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon”; “Daarom moeten wij ons 
te meer houden aan wat (door ons) gehoord is”, want “hoe zullen wij (dan) ont-
vluchten, als wij zo’n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de 
Heer [Jezus Christus] is verkondigd, en (die) aan ons is bevestigd door hen die 
(Hem] gehoord hebben” (Heb 2:1-3).

De autoriteit als de Profeet ontvangt Jezus, na zijn doop in de Jordaan, van zijn 
Vader in de hemel, als Hij uit de hemel zegt: “U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie 
Ik Mijn welbehagen heb” (Mar 1:11). Later, na Jezus’ verheerlijking op de berg, 
zegt diezelfde stem tot de aanwezige volgelingen van Jezus: “Dit is Mijn geliefde 
Zoon, in Wie Ik Mijn belbehagen heb; luister naar Hem!” (Mat 17:5). Dit is een 
duidelijke verwijzing naar de woorden van Mozes, die des te treffender is omdat 
de stem klinkt uit een lichtende wolk, die herinnert aan de zichtbaarheid van 
Gods aanwezigheid onder het volk Israël in de woestijn door de lichtende wolk 
boven de tent waar God tot Mozes sprak.

Eenheid door het ene woord van God
In zijn eerste brief schrijft Johannes: “Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat 
u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze [het slechte] hebt 
overwonnen” (2:14). Hier mogen we niet zomaar Jezus Christus, als het in Open-
baring genoemde “Woord van God”, invullen. Daarom heb ik woord niet met 
een hoofdletter geschreven, zoals de HSV doet. Dit wordt bevestigd door wat 
Jakobus schrijft over God, die de gelovigen als nieuwe mensen verwekt door Zijn 
evangeliewoord: “Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het 
woord van de waarheid …” (Jak 1:18 NBG’51), en Paulus: “Laat het woord van 
Christus in rijke mate in u wonen” (Kol 3:16). En nogmaals: omdat Jezus Christus 
Gods betrouwbare Getuige is, is er geen verschil tussen zijn woord en dat van 
God. Enkele verzen later schrijft Johannes: “Laat wat u vanaf het begin gehoord 
hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook 
u in de Zoon en in de Vader blijven” (1 Joh 2:24). Hier gaat het duidelijk om het 
evangeliewoord en niet om de inwoning van Christus. ‘In de Zoon en de Vader 
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blijven’ houdt in, dat zij door het geloof in het woord vast te houden, verbonden 
blijven, één zijn, met de Zoon en de Vader. Die verbondenheid zien we ook in 
Jezus’ gebed in Johannes 17: “... opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in 
Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn … opdat zij één zijn, zoals Wij 
Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn …” (Joh 17:20-23).

Tussenconclusie
De conclusie hieruit is, dat wat de profeten spreken het woord van God is, dat 
gehoorzaamd moet worden. De hoorder moet het zo beschouwen alsof God 
Zelf tot hem spreekt. En als dit geldt voor de profeten, die God tot Israël zond, 
dan des te meer voor dé Profeet, Jezus Christus, en vervolgens wat diens volge-
lingen betreft voor de apostelen. Paulus zegt daarom: “Wij zijn dan gezanten 
namens Christus, alsof God (Zelf) door ons smeekt” (2 Kor 5:20). Hierin is de 
volgorde zichtbaar: God, Christus, de apostelen, en tegelijkertijd het onder-
scheid: zoals de apostelen niet Christus zijn, is Christus niet God.

Het woord in Johannes 1
Met deze achtergrond gaan we naar het eerste hoofdstuk van het evangelie van 
Johannes. De verzen 1-4 verwijzen duidelijk naar Gods scheppingswerk. “In het 
begin” zijn de eerste woorden van het boek Genesis, waar God vervolgens door 
Zijn machtwoord doet ontstaan wat Hij Zich had voorgenomen. Daarom schrijft 
Johannes dat er in de schepping niets is dat niet door dat woord van God is ont-
staan. Dit zien we ook in Psalm 33 “Door het woord van de HEERE is de hemel 
gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht” (vs. 6 – woord zon-
der hoofdletter). De Hebreeënbriefschrijver gebruikt Genesis 1 en Psalm 33 als 
basis voor zijn betoog over geloof in hoofdstuk 11. Zijn uitgangspunt is “Het ge-
loof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de 
zaken die men niet ziet” (vs. 1). Dat begint met de schepping: “Door het geloof 
zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God, (en wel 
zo) dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is” (vs. 3). 
Gods woord is niet zichtbaar. Het wordt zichtbaar door het resultaat van Gods 
spreken: “Laat er licht zijn! En er was licht” (Gen 1:3). En zo heeft God ook het 
leven van de mensen geschapen.

En dat is de schakel in het vervolg van de inleiding op het Johannesevangelie: “In 
(het woord) was het leven en het leven was het licht van de mensen” (vs. 4). 
Licht is ook niet tastbaar, het is een straling die we kunnen waarnemen, en 
waardoor we andere dingen kunnen zien. Het tragische is dat de mensen door 
Gods woord, dat een licht had moeten zijn voor hun verstand, niet zijn gaan zien 
wat God wilde dat zij zouden zien: “het licht schijnt in de duisternis, en de duis-
ternis heeft het niet begrepen” (vs. 5). Daarom had God de Vader in Zijn heils-



29

plan besloten een concrete vorm van Licht in de wereld te zenden, door een 
Zoon te verwekken uit de mensheid, en Hem Zijn woord te laten bekendmaken. 
Die Zoon moest inhoud aan dat woord geven door zijn eigen leven van geloof en 
gehoorzaamheid, en door verandering te brengen in de gevolgen van het men-
selijk onverstand: ziekte en dood. Daarom schrijft Johannes: “Het woord is vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond” (vs. 14). En dan komt Johannes tot de 
prachtige slotwoorden, die het verband leggen tussen de onzichtbare God in de 
hemel en Zijn vleesgeworden woord Jezus Christus: “Niemand heeft ooit God 
gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is [dus die Zijn 
Geliefde is] die heeft Hem doen kennen” (vs. 18 NBG’51). In die zin is Jezus 
Christus “God in het vlees”. Gods ‘reproductie’ in de Mens zoals Hij die voor 
ogen had bij de schepping van Adam. De Mens die in zijn leven laat zien wat 
God is voor mensen “vol van genade en waarheid”.

In het boek Jesaja zegt God: “Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de he-
mel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij 
voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 
zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij 
terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in 
hetgeen waartoe Ik het zend” (Jes 55:10,11). Een prachtig beeld dat zijn vervul-
ling in de eerste plaats kreeg in Jezus Christus. God zond Hem in de wereld om 
Zijn Woord te zijn, de Mond door wie Hij spreekt, het Leven in wie Hij Zichzelf 
toont. Jezus’ leven van liefdevolle en bereidwillige gehoorzaamheid heeft vrucht 
gedragen – de vrucht van eeuwig en volmaakt leven. Het leven dat God Hem 
gegeven had, is dus niet ledig, vruchteloos, geweest, maar vol in de volmaakte 
Mens teruggekeerd. Ook Jezus’ werk is niet vruchteloos geweest. Het doel daar-
van was dat ook andere mensen dezelfde volheid als Hij zouden bereiken: 
“Want het voegde Hem [God], om Wie en door Wie alle dingen bestaan, dat Hij 
[God], om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behou-
denis door lijden heen zou volmaken” (Heb 2:10 NBG’51). Jezus zag de oogst op 
de velden rijp om geoogst te worden; en gezien de vele duizenden die tot geloof 
kwamen, is het woord dat Hij verkondigde, en waarmee Hij zijn apostelen uit-
zond, niet vruchteloos geweest.

Slotconclusie
Johannes spreekt niet over een ‘menswording’ van God, maar over de belicha-
ming van het woord dat God vóór Jezus Christus had gesproken door engelen en 
profeten. Jezus Christus is Gods ultieme boodschap van verlossing aan de men-
sen. De ware Mens naar Zijn beeld en gelijkenis, de Zoon die het evenbeeld is 
van zijn Vader. En gelijkenis is iets anders dan gelijkheid. Zei Jezus niet in het-
zelfde evangelie van Johannes: “mijn Vader is meer dan Ik” (Joh 14:28)?



30

Jeremia leefde na het wegvoeren in ballingschap van de bevolking van 
het Tienstammenrijk Israël en een groot deel van Juda (met uitzonde-
ring van Jeruzalem), door het Assyrische Rijk. Hij profeteerde totdat de 
inwoners van Jeruzalem en de rest van Juda door het Rijk van Babel, 
dat de macht van Assyrië overnam, werden weggevoerd naar Babel.

De naam Jeremia betekent: ‘de HEERE is verheven’. Hij kwam uit een 
priesterfamilie. Zijn vader Hilkia was priester, en Jeremia zal dan ook 
goed onderwezen zijn in de dingen van de HEERE. Ze woonden in Ana-
toth, een priesterstad op de grens van Benjamin en Juda, ongeveer zes 
kilometer van Jeruzalem. We lezen niet dat Jeremia ook priester was, 
waarschijnlijk was hij daar nog te jong voor. Maar de HEERE had ook 
heel andere plannen: Hij riep hem tot Zijn profeet (Jeremia 1:6).

Jeremia moest zich vooral richten tot het geweten van het volk Israël, 
en dan vooral tot dat van het overblijfsel in Jeruzalem en Juda. Dat was 
nodig, omdat ook dat zich – in navolging van het Tienstammenrijk –
van God had afgekeerd. Het zou een zware en ondankbare taak zijn, 
want er zou niet naar hem geluisterd worden. De HEERE wist dat hij ge-
schikt was voor deze taak; Hij kende hem immers al vanaf de moeder-
schoot (1:5). Jeremia voelde zich echter niet geschikt voor deze taak, en 
klaagde dat hij het niet kon: hij was nog maar jong, en niet welsprekend 
of gezaghebbend. De HEERE toonde geduld, en verzekerde hem dat hij 
het niet was die zou spreken, maar de HEERE, en dat hij daarom niet 
bang hoefde te zijn en gewoon moest gaan. Als teken werd zijn mond 
aangeraakt, en de HEERE zei tot hem: “Zie ik geef Mijn woorden in uw 
mond” (vers 9). Hij beloofde hem te zullen redden uit alle moeilijke si-
tuaties. In vers 4 staat dat het woord van de HEERE tot hem kwam. Ook 
later sprak de HEERE tot hem. Hoe weten we niet, maar Jeremia wist 
dat het de HEERE was, Die tot hem sprak.

Zijn leven lang was Jeremia erg eenzaam, hij mocht zelfs niet trouwen 
(16:2-4). Veel van zijn volksgenoten waren hem vijandig gezind. Hij had 
wel een trouwe metgezel: Baruch, wiens naam ‘gezegend’ betekent, 
die Jeremia altijd trouw bleef en een echte vriend voor hem was.

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 HSV
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Jeremia begon zijn dienst onder de rechtvaardige koning Josia (de 
kleinzoon van Hizkia). Hij moest in de tempel het volk waarschuwen 
dat zij de HEERE moesten gehoorzamen, anders zouden ook zij in bal-
lingschap gaan. Josia had weliswaar een goede invloed, maar Jeremia 
wist dat het oordeel zou komen onder diens slechtere opvolgers.

In hoofdstuk 7 staat dat Jeremia niet eens voor het volk mocht bidden; 
dat moest zelf de keus maken. De HEERE zou niet naar Jeremia luiste-
ren, zoals eerder wel naar Mozes. Toen Josia stierf, zong Jeremia een 
klaagzang. Hij besefte dat Juda weer zou afdwalen en ook in balling-
schap zou gaan. Toen Joahaz aan de macht kwam, had Jeremia nog 
alle vrijheid om te gaan waar hij wilde. De koning beschermde hem, al 
diende hij de HEERE niet. Hij werd afgezet door de farao van Egypte, 
die de broer van Joahaz, Jojakim, aanstelde als koning. Die deed wat 
kwaad was in de ogen van de HEERE. Juda kreeg nog een laatste kans. 
Jeremia moest van de HEERE een waarschuwende boekrol schrijven. 
Baruch schreef alles op, en las de woorden voor in de tempel; want 
Jeremia had daar geen toegang meer. Toen de koning ervan hoorde, 
liet hij Baruch uit de tempel halen en naar zijn paleis brengen. Maar hij 
toonde geen enkel respect voor de woorden van de HEERE. Zodra Ba-
ruch een kolom gelezen had, sneed de koning die eraf en verbrandde 
die in de haard. De reddende woorden van de HEERE werden zomaar 
verbrand; maar Baruch moest de woorden opnieuw opschrijven.

De HEERE had Jeremia beloofd hem altijd te zullen steunen en bescher-
men. Maar op moeilijke momenten dacht Jeremia daar niet aan, en 
werd hij somber. De HEERE herinnerde hem telkens aan Zijn belofte 
(15:11,12,20). Jeremia dacht waarschijnlijk aan Job, omdat hij verschil-
lende uitspraken van hem citeerde. Job beschuldigde zijn vrienden dat 
zij niet te vertrouwen waren. Maar Jeremia ging een stap verder, en 
vroeg de HEERE verwijtend: “Bent U nu echt voor mij als een onbe-
trouwbare beek, water dat niet betrouwbaar is?” Natuurlijk kon dit 
niet. Maar de HEERE wist dat hij het moeilijk had, en strafte hem niet. 
Hij beurde hem op, maar hij moest wel tot Hem terugkeren (15:19-21). 

Jeremia (1)

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



Inleiding
Nu in het vorige artikel is aangetoond dat JHWH de enige God is, gaan we kijken 
naar die ene Heer, waar Paulus over spreekt in Efeziërs 4:5 en 6. Voor een goed 
begrip van wat de NT-geschriften duidelijk willen maken, leggen we eerst een 
goed fundament, door de OT-verbonden en beloften aangaande deze Heer te 
bekijken. Ook nu beginnen we in Genesis, bij de eerste belofte door de ene HEERE

van een Nageslacht. Van daaruit volgen we een lijn van Adam, via Abraham naar 
David. We zullen zien dat God Zijn belofte aan Adam en Eva steeds verder preci-
seert, totdat een heldere belofte zichtbaar wordt Wie dat Nageslacht is.

A. Beloften van een Nageslacht

De belofte aan Adam en Eva
Nadat Adam en Eva gezondigd hebben, straft God hen niet alleen, maar zegent 
Hij hen ook met een belofte, die wijst naar de oplossing van het probleem van de 
mens, nu hij deel uitmaakt van een kringloop van stof tot stof, van tijdelijk leven 
naar de eeuwige dood. God belooft Iemand die dit zal doorbreken: “Ik zal vijand-
schap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar 
Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorze-
len” (Gen 3:15). Het beeld dat dit oproept, is dat dit Nageslacht ten koste van 
zichzelf de macht van de zonde breekt – wat alleen kan door zelf niet te zondi-
gen, waardoor de zonde als het ware dood is.

De belofte aan Abraham, Izak en Jakob
Om de verdorvenheid van de mensen laat God een watervloed komen die hen 
allen wegspoelt – op Noach en zijn familie na. Na deze ramp gaat alles al snel 
weer zijn oude gang. Maar uit één van Noachs zonen, Sem, ontstaat een familie-
lijn van mensen die blijven geloven in God en in Zijn ogen rechtvaardig zijn. Eén 
van hen is Abraham. Hem doet God een belofte, die de uitwerking is van die aan 
Adam en Eva: “Ik zal … uw nageslacht zeer talrijk maken … Uw nageslacht zal de 
poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken 
van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest 
bent” (Gen 12:3; herhaald in 18:18, 22:18). De HEERE bevestigt deze belofte later 
aan Abrahams zoon Izak en kleinzoon Jakob (Genesis 26:3-5 en 28:14).

Zoals in deze weergave te zien is, staat het eerste gedeelte in meervoud. Dit is 
het volk dat voortkwam uit de lijn van Abraham, Izak en Jakob: Israël. Het tweede 
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één God & één Heer 
2. Verbonden en beloften (1)
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gedeelte staat in enkelvoud. Dit is niet direct duidelijk uit de brontekst, maar 
moet zo gelezen worden, legt Paulus uit: “zo zijn de beloften aan Abraham en 
aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof (er sprake 
zou zijn) van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht …” (Gal 3:16).

Het bijzondere is dat dit Nageslacht een zegen zal zijn voor álle mensen, en niet 
alleen voor wie uit het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob zijn. Dit is een uit-
werking van de belofte aan Adam en Eva, die duidelijk maakt dat de hen gegeven 
zegen alleen zin heeft als álle mensen inbegrepen zijn. Want anders blijft de over-
winning van hét Nageslacht op zichzelf staan, en is alleen Hij niet onderworpen 
aan de eeuwige dood. Dan is de aan Adam en Eva gegeven zegen geen oplossing 
voor de dood van alle mensen, en is er ook geen hoop op leven in de toekomst 
voor Adam en Eva zelf.

B. Beloften van een Koning

De belofte aan Juda
Juda kreeg van zijn vader Jakob een bijzondere zegen, die wijst op Iemand in de 
verre toekomst, die over ‘de volken’, de wereld, zal regeren: “De scepter zal van 
Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo 
komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen” (Gen 49:10). Dit betekent dat de 
koningen over het Godsrijk op aarde altijd uit Juda zouden voortkomen. ‘Silo’ is 
hier de Priester-Koning, die geen opvolger zal hebben omdat Hij eeuwig leeft.

Dat het koningschap niet van Juda afgenomen zal worden, betekent niet dat er 
geen eind aan kan komen. Het kan eindigen, maar wordt daarna niet aan iemand 
anders gegeven. Dat is al te zien in het ‘totdat’ (Silo komt). Want er moest vol-
daan worden aan voorwaarden aan het koningschap. Tot Salomo zei God: “Wat u 
aangaat … Indien u zich met uw zonen ooit van Mij afkeert en Mij niet volgt … het 
huis dat Ik aan mijn naam geheiligd heb, zal Ik van mij wegstoten, zodat Israël tot 
een spreekwoord en een spotrede onder alle volken zal worden. Dit huis zal tot 
puinhopen worden … (1 Kon 9:4-8 NBG’51). Niet alleen de tempel, maar ook het 
huis van David. En dat is wat er helaas gebeurt. De profeet Ezechiël moet aan-
kondigen – met een weerklank uit de woorden tot Salomo: “… zo zegt de Here 
HERE: Neem weg die tulband! zet af die kroon! .... Een puinhoop, een puinhoop, 
een puinhoop zal Ik ze maken. Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, 
die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal” (Ezech 21:24-27 NBG’51).

Maar wie is ‘hij die er recht op heeft’? Dat kan, in de lijn van de beloften, niemand 
anders zijn dan de ‘Silo’ in de zegen voor Juda. Temeer omdat de overeenkomst 
in de woorden opvallend is: ‘totdat Silo komt’ en ‘totdat hij komt’. Het moet hier 
dus om één en dezelfde Persoon gaan, want niet twee kunnen recht hebben op 
het koningschap, en de HEERE zal het ook niet aan twee personen geven.

Jan Koert Davids
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één God & één Heer
We bekijken nu wat naar de beloften van de HEERE over de toekomst van zijn ko-
ningschap, vooral die aan de eerste koning uit de lijn van Juda, David.

C. Gods eeuwig verbond met David

Verreikende beloften aan David
Omdat David het voornemen heeft een Huis (Tempel) voor de HEERE te bouwen, 
belooft de HEERE voor David een langdurend koningshuis te bouwen. Daaruit zal 
uiteindelijk een eeuwige Koning voortkomen: “uw troon zal voor eeuwig zeker 
zijn” (zie 2 Sam 7:8-18). Dankbaar gaat David in gebed en vraagt God: “Moge het 
U dan nu behagen het huis van Uw dienaar te zegenen, dat het voor eeuwig voor 
Uw aangezicht zal zijn; want U, Heere HEERE, hebt (het) gesproken, en met Uw 
zegen zal het huis van Uw dienaar voor eeuwig gezegend worden” (zie 2 Sam 7:18
-29, en ook 23:1-7).

De HEERE noemt zijn opvolger bij diens geboorte Jedid-Jah (Jedidja), wat in het 
Hebreeuws ‘Geliefde van de HEERE’ – en dus Zijn uitverkorene – betekent.

Herinneringen aan Gods beloften aan David
Vanaf de troonsbestijging van Salomo tot de laatste koning van het koninkrijk 
Juda, vinden we regelmatig herinneringen aan Gods verbond met David. Ook als 
Juda in ballingschap naar het Rijk van Babel is gegaan, zijn die te horen. Hieruit 
blijkt dat iedereen in Israël daarvan op de hoogte was. Het zijn er te veel om hier 
te citeren, maar lees in 1 Koningen 3:6, 8:25-26, 9:4-7, 11:11-13 Gods woorden tot 
Salomo; in 1 Koningen 15:4, 2 Kronieken 21:7, 2 Koningen 20:6/Jesaja 37:35 die tot 
de latere koningen; de woorden van de profeten Jeremia 33:17-26, Hosea 3:4-5, 
Amos 9:11; en de Psalmen 89 en 132 tijdens de ballingschap

D. Latere beloften aangaande de Koning uit David

Door Zijn profeten deed de HEERE later beloften voor de toekomst, gebaseerd op 
Zijn eeuwig verbond met David. Ze vertellen hoe de HEERE Zijn beloften aan hem 
zal nakomen. Het uitgangspunt is dat de lijn van koningen uit David plotseling 
wordt onderbroken, zoals wanneer een bijl een boom velt.

Het Twijgje, de Loot, de Scheut, de Spruit
Jesaja 11:1 spreekt over ‘de tronk van Isaï’, de vader van David: “Want er zal een 
Twijgje opgroeien uit de (afgehouwen) stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels 
zal vrucht voortbrengen”. Een nieuwe ‘David’, die alleen de beloofde ‘Silo’ kan 
zijn, en een eeuwig koningschap zal ontvangen. Door Jeremia geeft God de ver-
gelijkbare belofte van een ‘Spruit’ uit David. Het moet hier om Dezelfde gaan als 
het ‘Twijgje’ of de ‘Loot’ (Scheut), want er kunnen geen verschillende vervullingen 
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2. Verbonden en beloften (1)

van Gods beloften aan David zijn, alleen verschillende aspecten: “Zie, er komen 
dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen 
opstaan. Hij zal als Koning regeren … Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem 
noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID” (Jer 23:5,6; zie ook Jer 33:15,16), en: 
“Aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis van 
Israël zit” (Jer 33:17).

De Zoon
Met de zonen van David die koning zouden worden, zijn zij bedoeld die via de 
normale weg van verwekking door een man geboren zijn uit een vrouw. Dat laten 
de geslachtsregisters in Genesis 5 en 1 Kronieken 3 zien. Er zijn echter ook ‘de 
zonen van de belofte’, “die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit 
de wil van een man, maar uit God geboren zijn” (Joh 1:13).

Jesaja voorzegt de geboorte van een zoon uit een vrouw die letterlijk maagd is: 
“Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Im-
manuel geven” (Jes 7:14). Hij zal op de troon van David zitten, en moet daarom 
‘het Twijgje/de Loot, Scheut/de Spruit’ zijn, want er kunnen niet twee koningen 
tot in eeuwigheid regeren op dezelfde ‘troon van David’: “een Kind is ons gebo-
ren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder … 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 onder-
steunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid” (Jes 9:5,6).

De Koning
In het verlengde hiervan ligt de nadrukkelijke belofte van een toekomstige Ko-
ning – immers ‘de Spruit’ uit David zal Koning zijn: “zij zullen de HEERE, hun God, 
dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan (verwekken)” (Jer 30:9)

Dat het hier niet om de eerste koning David gaat, is ook te zien in de profetie dat 
hij een groot nageslacht zal hebben (Jeremia 33:22). Een nageslacht door natuur-
lijke verwekking zou niet te rijmen zijn met het feit dat deze ‘David’ eeuwig re-
geert en geen opvolger nodig heeft. De woorden herinneren aan de beloften aan 
Abraham, waarin de HEERE zei hem een talrijk nageslacht te geven. Dat nage-
slacht begon met Izak, Abrahams zoon van de belofte. Naar het evenbeeld hier-
van brengt het eigenlijke beloofde Nageslacht ook een groot nageslacht voort. 
Niet door fysieke verwekking, maar door het zaad van het gepredikte woord dat 
ontkiemt in de harten, zodat mensen geestelijke kinderen van God worden. Dit is 
te zien in een van de Knechtprofetieën: “Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer ge-
steld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voor-
nemen van de HERE zal door zijn hand voortgang hebben” (Jes 53:10 NBG’51).
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Nieuw
De Persoon van Christus

Uit het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat de komst van Jezus al vóór de 
schepping het centrale deel vormde van Gods plan. Daarom zien we dat God over 
Hem spreekt tot Adam en Eva, op het moment dat zij gefaald hebben in hun op-
dracht. Hij wordt beloofd als ‘het zaad van de vrouw’, dat uiteindelijk ‘de slang’ 
zal overwinnen. Hij is Gods oplossing voor de redding van mensen, omdat die 
daar zelf niet toe in staat zijn.

Maar het blijft niet bij deze ene belofte. Vanaf dat moment leren gelovigen 
steeds meer over het beloofde ‘zaad’, of ‘nageslacht’. Iedere nieuwe openbaring 
voegt iets toe aan ons begrip van Hem.

Zo leren we op zeer uiteenlopende manieren over Degene die komen zou. Uitein-
delijk wordt Hij ook geboren, en krijgt de naam Jezus (de HEERE redt). Vanaf dat 
moment leren we veel meer in detail wie Hij is, en wat zijn taak is, zowel nu als in 
de toekomst. En na zijn hemelvaart geven de apostelen zelfs een nóg dieper in-
zicht in wie Hij is.

In dit boekje gaan wij in op een aantal van de beschrijvingen van Jezus die we in 
de Schrift tegenkomen, vanaf het zaad van de vrouw in Genesis tot de Alfa en 
Omega in Openbaring. Bij elkaar geven deze beschrijvingen een gevarieerd beeld 
van de Persoon van Christus. Tegelijkertijd laten zij zien dat de beschrijvingen 
consistent zijn door heel de Schrift. Er zijn verschillende woorden, verschillende 
beelden, maar samen vormen ze een beeld van Jezus dat ook aansluit bij wat we 
in de evangeliën zien: Gods Zoon, om wie heel de schepping draait, die Gods plan 
van verlossing uitvoert.
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