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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: De HERE zei tegen Mozes: “Ik ben, die Ik ben ... Aldus zult u tot de
Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden” (Ex 3:14). Tegen de
mensen die naar Gethsémane kwamen om Hem gevangen te nemen, zei
Jezus: “Ik ben het”, waarop zij ter aarde vielen (Joh 18: 5,6). Heeft Jezus
Gods Naam hier gebruikt, tot schrik van de Joden, om daarmee aan te geven dat Hij zelf God was?
Antwoord: De uitdrukking ‘Ik ben (ego eimi) komt in de evangeliën op een
aantal plaatsen voor, en wordt niet alleen door Jezus gebezigd. Zeven gevallen in het vierde evangelie zijn plechtige uitspraken aangaande de betekenis van Jezus’ Persoon: ‘Ik ben’ – het brood des levens, het licht van de
wereld, de deur van de schapen, de goede herder, de opstanding en het
leven, de weg van waarheid en leven, en de ware wijnstok (Joh 6:35; 8:12;
10:7,9; 10:11,14; 11:25; 14:6; 15:1,5). Hiermee kan de nadrukkelijke bewering
van pseudomessiassen vergeleken worden: “Ik ben de Christus” (Mat 24:5).
Toen de discipelen ’s nachts op het meer van Galilea een spook meenden te
zien, kwam Jezus naderbij en zei: “Ik ben het” (Joh 6:20). Toen Hij in de bovenzaal sprak over de discipel die Hem zou verraden, zeiden ze: “Ik ben het
toch niet, Here?” (Mat 26:22). Toen de buren van de blindgeborene in het
onzekere waren of de man die voor hen stond het was, zei hij: “Ik ben
het” (Joh 9:9). Met dezelfde alledaagse uitdrukking meldde Jezus zich in
Gethsémane: “Ik ben het” (Joh 18:5). Jezus gebruikt deze uitdrukking zonder toevoeging ook in Johannes 8:24,28,58 en 13:19. In dit laatste geval zei
Hij tegen de discipelen, naar aanleiding van een Schriftprofetie aangaande
zijn verraad: “Nu al zeg Ik het u, voordat het gebeurt, opdat u, wanneer het
gebeurt, gelooft, dat Ik het ben”; dat wil zeggen: het Onderwerp van de
profetie ben. Met het oog op de vele Joden in Jeruzalem die op de Pinksterdag tot geloof in Hem als Israëls Heiland zouden komen, zei Hij op vergelijkbare wijze: “Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult u inzien,
dat Ik het ben” (Joh 8:28). Als Jezus in dit verband zegt: “indien u niet gelooft, dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven” verwijst ‘het’ naar alles
wat Hij eerder over zichzelf had gezegd, als levensbrood, bron van levend
water, licht van de wereld, enzovoort. Naar onze mening is er veel aan gelegen vers 25 vrij letterlijk op te vatten: “Zij zeiden dan tot Hem: Wie zijt Gij?
En Jezus zeide tot hen: Wat Ik van den beginne ulieden ook zegge” (Statenvertaling). Deze constructie is gewoon, heeft een duidelijker
betekenis in het zinsverband, en komt bovendien overeen met Christus’
antwoord op de vraag van de Joden: “Indien U de Christus bent, zeg het ons
ronduit”, “Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet” (Joh 10:24,25).
Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling
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Bijbels antwoord op uw vraag

Maar waarom vielen die gewapende mannen dan ter aarde? Het verband
dat meestal wordt gelegd met de HERE van het Oude Testament, wat de
woorden “Ik ben (het)” betreft, is dat de mannen die Jezus uit het donker
zien komen, terugdeinzen en op de grond vallen. Laten we beginnen met
het op de grond vallen. Is het niet redelijk ervan uit te gaan dat deze groep
mannen dicht bij elkaar in het donker staat? Romeinse soldaten trokken op
in gesloten gelederen. Als dan de soldaten die vooraan staan onverwacht
terug stappen, stoten zij de mannen achter hen aan, die in het donker hun
evenwicht verliezen en omvallen. De voorste mannen hebben geen steun
en buitelen daarom over hen heen. De Joden in Gethsémane hadden dus
helemaal geen reden om ontsteld te zijn, toen Jezus zich bekendmaakte
met de woorden: “Ik ben het”. Er is hier geen enkel verband met Gods
Naam IK BEN; want wat zou de betekenis daarvan zijn op dat moment? Ook
hebben zij tijdens zijn verhoor, kort daarna, Hem dit niet ten laste gelegd –
want zeggen dat Hij de IK BEN zou zijn, zou alleen al voldoende zijn om Hem
de zwaarste godslastering ten laste te leggen.
Wat kan er dan wel aan de hand zijn? In Lukas 22:39-46 lezen we dat Jezus
naar Gethsémane is gegaan, om in de stilte tot zijn Vader in de hemel te
bidden. Lukas geeft de volgende informatie over wat er gebeurde:
A. Jezus raakt in doodsangst;
B. Zijn zweet wordt als grote druppels bloed, die (van zijn gezicht, want de
rest van het lichaam was bedekt, op de handen na) op de grond vallen;
C. een engel uit de hemel komt Hem versterken.
De redenen voor het terugdeinzen kunnen zijn:
a) als Jezus dodelijk beangst was, en er werkelijk bloeddruppels van zijn
gezicht vielen, zal zijn gezicht er afschuwelijk hebben uitgezien: verwrongen en bebloed (Hij kon zich niet even wassen, en misschien zat
zijn kleed ook wel vol bloedvlekken);
b) door de nabijheid van de engel kan Jezus’ gezicht geglansd hebben, zoals dat van Mozes nadat hij met de Engel van God in de tent van de samenkomst had gesproken (zie Exodus 34:29-35). In het boek Handelingen vertelt Lukas over Stefanus, die voor de Joodse Raad stond: “En
allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen
zijn gezicht als het gezicht van een engel” (Hand 6:15 HSV) – wat niets
anders kan inhouden dan dat zijn gezicht begon te glanzen, lichten).
Geen van de evangeliën vertelt dat Jezus’ gezicht glansde of bebloed was,
dus we weten niet of dit de reden was, en indien het zo was niet welke van
de twee redenen.
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Overdenking
De gezindheid van Christus
Toen Jezus de twaalf discipelen uitzond om te prediken en te
genezen, gaf Hij hen de volgende opdracht: “Om niet hebben jullie

ontvangen, om niet moeten jullie geven” (Mat 10:8). Dit principe maakte
Hij in zijn eigen leven waar. In feite zei Hij: ‘jullie kunnen niet geven, zonder
eerst ontvangen te hebben’. En dat paste Hij op Zichzelf toe: “Waarachtig, Ik
verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de
Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier” (Joh 5:19).
Hij was zelf ook een leerling, zittend aan de voeten van de Grote Leermeester
van allen. Als Mens zoals wij, moest Hij leren wat de wil van zijn Vader in de
hemel was, en hoe Hij die in de praktijk moest brengen. Zijn geboorte in de
nederige omstandigheden van een stal, zijn opvoeding in de plattelandsstad
Nazaret, en zijn leertijd als timmerman, vormden de nodige voorbereiding op
zijn taak als Dienstknecht.
Al op twaalfjarige leeftijd wilde Hij alles over de wil van zijn Vader weten, en
toonde Hij al een duidelijk begrip van zijn roeping. Tegen zijn bezorgde moeder zei Hij: “Waarom hebt u naar Mij gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis
van mijn Vader moest zijn?” (Luc 2:49). Van de leraren in de Tempel hoorde
Hij wat over Hem geprofeteerd was: niet slechts zijn rol als Koning, maar ook
die van Verlosser. Dus, toen Hij achttien jaar later bij Johannes de Doper
kwam, en zich liet dopen – als daad van toewijding aan God en voorbeeld
voor anderen – beantwoordde God dit met Zijn goedkeurende verklaring:
“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde” (Mat 3:17). Op dat moment daalde de Geest op Hem neer. Niet beperkt, maar volledig (Joh 3:34).
Daarop volgde de grote beproeving: hoe zou Jezus met deze onbegrensde
kracht omgaan? Bij elke beproeving in de woestijn deed Hij een beroep op de
Schriften: “Er staat geschreven ...” Hij viel niet voor trots, menselijke begeerte of wereldse macht. Met een rein geweten mocht Hij zijn predikingswerk
beginnen, met de woorden van Jesaja, die Hij in de synagoge van Nazaret
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aanhaalde: “De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om
aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun
zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de
Heer uit te roepen” (Luc 4:18,19).
Toen begon Hij het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. Dit
deed Hij, met behulp van zijn discipelen, dag in, dag uit. Hij sprak grote menigten mensen toe, vaak met weinig onderbreking. Zij kwamen graag naar
Hem toe, want alleen Hij kon hen genezen van hun ziekten, kwalen, en lichamelijke en geestelijke gebreken. Maar ze kwamen ook om naar Hem te luisteren, want niemand sprak met zulk gezag als Hij. Die combinatie was zeer
aantrekkelijk; en we kunnen ons goed voorstellen dat mensen uit de verre
omtrek de moeite namen naar Hem toe te gaan. De dagen waren daarom
lang en uitputtend voor Hem. Hij gaf zich volledig aan het dienen van zijn
volk, dat als een kudde schapen zonder herder was. Hele nachten bracht Hij
in gebed door, en soms had Hij geen plaats om te slapen. Eens zocht Hij een
rustige plaats om met de twaalf een beetje bij te komen; maar de schare
vond Hem daar, en Hij aarzelde niet hun zieken te genezen en hen toe te
spreken. Een andere keer reisde Hij door Samaria, en terwijl de discipelen wat
eten haalden, rustte Hij bij een put. Hij was moe en had dorst, en vroeg wat te
drinken van een Samaritaanse vrouw die water kwam putten. Maar ik betwijfel of Hij dat water ooit kreeg. Want Hij maakte van de gelegenheid gebruik
om haar op een ander soort water te wijzen, dat alleen Hij schenken kon (Joh
4:13,14). Iemand op de weg naar het eeuwige leven brengen vond Hij belangrijker dan het lessen van zijn eigen natuurlijke dorst. Toen de discipelen Hem
eten brachten, en op Hem aandrongen iets te eten, zei Hij: “Ik heb voedsel
dat jullie niet kennen ... Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien” (Joh 4:32,34).
Wij zien Jezus dus als iemand die zich om de mensen en hun noden bekommerde. Hij noemde zich de goede Herder en zo identiﬁceerde Hij zich met de
Vader, Wiens werk Hij kwam voortzetten. (Vergelijk in dit verband Ezechiël
34:15 en 16 met Johannes 10:11-15.) Jezus was bereid zijn leven te geven om
de kudde te redden; bereid het oﬀerlam te zijn, omdat God het van Hem
vroeg als de oplossing voor het probleem van zonde en dood. Hij moest het
onaanvaardbare accepteren: Hij als volledig rechtvaardig mens zou verworpen, bespot, verloochend en gekruisigd worden; en dat nota bene door het
volk dat Hij kwam redden. Zijn enige toevlucht was zijn Vader en Diens
Woord. En welke troost zou Hij daarnaast in de ervaring van bijvoorbeeld Job
gevonden hebben?
Chris Tarry
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Overdenking
Maar hoe kwam Jezus ertoe zich hierbij neer te leggen? Het antwoord is dat
Hij in geloof vooruitkeek, voorbij Golgotha, naar de heerlijke toekomst die
Zijn Vader beloofd had: “Die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis
op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods” (Heb 12:2, NBG ’51). Wat was die vreugde dan? Uiteraard dat Hij bij de Vader in heerlijkheid mocht zijn; maar ook het feit dat
door zijn lijden velen rechtvaardig gemaakt zouden worden: “Wanneer Hij
Zichzelf ten schuldoﬀer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien en een
lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang
hebben” (Jes 53:10, NBG ‘51). Wat een volharding! Wat een nederigheid!
Wat de Heer Jezus voor ons overhad, is bijna ongelooﬂijk. Denk eens na over
hoe Hij in Getsemane met zichzelf worstelde, waarover wij lezen: “zijn zweet
viel in grote druppels als bloed op de grond” (Luc 22:44). Hier vond de grote
machtsstrijd plaats, tussen gehoorzaamheid aan God en voldoen aan zijn eigen menselijke wil. “Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg.
Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren” (vs. 42).
De apostel Paulus keek terug op dit voorbeeld van nederigheid en zelfverloochening, als een krachtige aansporing voor een volgeling van Jezus op dezelfde wijze te gaan denken en handelen: “Laat onder u de gezindheid heersen
die Christus Jezus had ... Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk
aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij Zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis” (Flp 2:5-8).
Nederigheid en gehoorzaamheid, dat waren de kernprincipes van Jezus’ leven. Keer op keer in de Evangeliën lezen wij dat Hij de rol van Dienstknecht
op zich nam, hoewel Hij in feite Heer en Meester van de discipelen was. Toen
de discipelen Jakobus en Johannes de ereplaatsen bij Jezus in het Koninkrijk
wilden hebben, moest Hij hen bestraﬀend toespreken en op zijn eigen voorbeeld wijzen: “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten
dienen ... zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar
om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen” (Mat 20:26-28).
Een dienstknecht was toen een slaaf zonder rechten, omdat hij het bezit van
zijn meester was. Hij werd geacht hem op zijn wenken te bedienen (Luc
17:7,8). Zo zien wij de Heer Jezus bezig de voeten van zijn discipelen te wassen, de taak van een slaaf. Toch had Jezus geen menselijke meester; zijn
Meester was zijn Vader in de hemel, Wiens woord wet was. Dat eiste voortdurende communicatie tussen Hen. Gebed speelde zo’n belangrijke rol in Jezus’ leven. Toen in Getsemane de discipelen op het punt stonden Hem te ver6

De gezindheid van Christus
laten, kwam een engel Hem versterken in antwoord op zijn vurig gebed.
Zijn dienstbaarheid aan de Vader vroeg van Jezus ook een helder begrip, en
het onthouden van de oudtestamentische Schriften, om Hem in staat te stellen alles te vervullen wat over Hem geschreven stond. Ook hier zien we een
volledige samenwerking met de Vader, zodat de apostel Paulus kon zeggen:
“En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft, welke
immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was ...” (2 Kor 5:18,19, NBG ‘51). God gaf ons Zijn Zoon, Jezus gaf ons zichzelf, zodat wij niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.
Laten we weer naar Filippenzen 2 gaan: “Het Gode gelijk zijn heeft Hij niet als
een roof geacht”, lezen wij in vers 6 (NBG’51). Dit in tegenstelling tot de eerste Adam, die wel naar gelijkheid met God greep, en daardoor het recht op
leven verspilde. Jezus daarentegen heeft, als tweede Adam (1 Kor 15:45) de
gestalte van een Dienstknecht aangenomen. Als Mens heeft Hij zich vernederd tot die vreselijke kruisdood. Hij was het voorwerp van de ergste karikatuur van rechtvaardigheid uit de menselijke geschiedenis. En daarom, vervolgt Paulus, “heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken ...” (Flp 2: 8,9, NBG ‘51). Zijn absolute nederigheid
heeft geleid tot het ontvangen van absolute macht en heerlijkheid.
Wanneer wij hierover nadenken, is het eigenlijk duizelingwekkend en toch
volledig rechtvaardig. Maar het voorbeeld dat de Heer Jezus gaf, was niet
alleen maar bedoeld om te bewonderen, maar vooral om na te volgen: “Die
achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis
op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het
verliezen; maar wie zijn leven verliest om wille van Mij, zal het behouden.” (Luc 9:23,24). Paulus besefte wat dat inhield: “Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op
aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich
voor mij heeft prijsgegeven” (Gal 2:19,20). In de praktijk betekende dat: “Ik
wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen
voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered” (1 Kor 10:33).
En wij, u en ik, dan? Paulus’ raad was: “Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg” (1 Kor 11:1). En dat is de enige weg om aan het eind van ons leven te
kunnen zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het
geloof behouden. Nu wacht mij de krans van gerechtigheid die de Heer, de
rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan
mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien” (2 Tim 4:6-8).
7

begrijpend zingen

Psalm 110

Gods Priester-Koning
Een psalm die minstens twintig keer in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, moet toch belangrijk zijn! We vinden aanhalingen uit, of aanduidingen
van, Psalm 110 in drie evangeliën en in verschillende brieven.
De Joden in de tijd van Jezus zouden het er wel over eens zijn, dat deze psalm
van David over de Messias spreekt, maar uit een gesprek tussen Jezus en de Farizeeën blijkt dat zij de psalm niet goed begrepen. Jezus daagde hen uit, door te
vragen: “Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen hem:
Davids Zoon. Hij zei tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heere
noemen, als hij zegt: De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten?
Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn?” (Mat 22:42
-45). De Farizeeёn hadden hierop geen antwoord. De Messias zou wel een afstammeling van David zijn, maar (volgens Joods denken) moest een afstammeling van lagere rang zijn: ze hadden niet opgemerkt dat de Messias niet alleen
een afstammeling van David was maar Zoon van God, dus van hogere rang.
In de eerste zinsnede van Psalm 110 – “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken ...” – hebben we met twee verschillende Hebreeuwse woorden te maken,
‘HEERE’ (Jahweh, de verbondsnaam van God) en ‘Heer’ (adon, een algemene beleefdheidstitel). In het Nieuwe Testament missen we het onderscheid tussen
‘HEERE’ en ‘Heere’, want in Matteüs 22:44 (ook Markus 12:36; Lukas 20:42) staat
zowel voor God als voor Jezus ‘Heere’, de vertaling van het Griekse woord kyrios,
dat 'heer' betekent. Daarom gebruiken we liever Heer voor Jezus Christus.
De Heer Jezus heeft dus zelf een uitleg gegeven van de eerste woorden van
Psalm 110. In zijn toespraak op de Pinksterdag legt de apostel Petrus het resterende deel van vers 1 uit: “David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar
hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heer: Zit aan Mijn rechterhand, totdat
Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. Laat dan
heel het huis van Israёl zeker weten dat God Hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt” (Hand 2:34-36).
Jezus, zoon van David en Zoon van God, werd nadat Hij zijn leven gaf als zond-

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
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oﬀer en uit de dood werd opgewekt, tot de rechterhand van de Vader verhoogd,
daar wachtende totdat Hij, op Gods bevel, naar de aarde terug zal komen. Christus zal dan als Koning heersen (vs. 2) en zijn vijanden verpletteren (vzn. 1,2,5,6).
Paulus denkt zeker aan Psalm 110 wanneer hij de Korinthiёrs schrijft: “Want Hij
[Christus] moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd” (1 Kor. 15:25). Ook in de Hebreeёnbrief horen we weerklanken van Psalm
110: “Deze Priester is ... tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.
Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden” (Heb 10:12,13; zie ook 1:3, 12:2).
De Christus is Koning. Maar hij is ook Priester – niet, zoals Aäron en diens opvolgers, van de stam Levi, maar “Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek” (vs. 4). Melchizedek ontmoeten we in Genesis 14, in Psalm 110, en verder alleen in de brief aan de Hebreeёn, als “koning van Salem, een priester van
de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het
verslaan van de koningen, en zegende hem ... Zonder vader, zonder moeder,
zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar
aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester” (Heb 7:1-3).
Melchizedek was een voorafschaduwing van de Christus, Gods Priester-Koning.
Koning David trad, toen hij de ark de stad Jeruzalem binnenbracht, (tijdelijk) op
als priester (zie 2 Samuël 6:12-18). Het volk Israёl had ‘een koninkrijk van priesters’ moeten zijn (Exodus 19:6), en zij die in de Heer Jezus Christus geloven worden geroepen ‘een koninklijk priesterschap’ te worden (1 Petrus 2:9; zie ook
Openbaring 1:6; 5:10).
Een prachtig beeld wordt ons toch voor onze ogen geschilderd in Psalm 110!
God nodigt Zijn Zoon uit om aan Zijn rechterhand te zitten, als Priester-Koning
in eeuwigheid. Bij zijn terugkomst zal Hij vanuit Sion heersen; Hij zal opstandige
koningen verpletteren en recht spreken onder de heidenvolken. De gelovigen
worden geroepen om de Koning te dienen – en dat doen zij graag: “Uw volk is
zeer gewillig op de dag van Uw kracht” (vs. 3). Welk volk is dat? Zeker zij die tot
leven komen bij de opstanding, waarop hier gezinspeeld wordt in dichterlijke
taal: “... uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd”.
Ook Jesaja gebruikt het beeld van ‘dauw’ in verband met de opstanding: “Uw
doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en
juich, u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen
en de aarde zal de gestorvenen baren” (Jes 26:19).
Psalm 110 ziet dus uit naar de eerste komst van de Christus, en verder nog, naar
het Koninkrijk dat Hij bij zijn tweede komst op aarde zal vestigen.

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
John Morris
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Praktijkvoorbeelden
Gezien de oplagen van gedrukte Bijbels is het opvallend dat er blijkbaar behoefte is aan alleen een Nieuwe Testament. Dat een vertaler zich bekwaamt heeft in
één van de grondtalen van de Bijbel is volledig begrijpelijk, maar dat verklaart
niet waarom iemand een Nieuwe Testament zou aanschaﬀen van een Bijbel
wanneer ook het Oude Testament beschikbaar is. In het christendom lijken de
woorden van de schrijver van de Hebreeënbrief soms ruim toegepast te worden
“Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond heeft hij het eerste al
als verouderd bestempeld. Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij” (Heb 8:13). Het Griekse woord voor ‘verbond’ wordt soms ook vertaald met ‘testament’.
Wie meer bekend is met de gehele Bijbel realiseert zich dat het Nieuwe Testament voortborduurt op het Oude, en dat kennis van het Oude onontbeerlijk is
om het Nieuwe te kunnen begrijpen. Paulus schrijft terecht: “elke schrifttekst is
door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om
dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam
leven”. Paulus gebruikt niet het woord voor een deugdzaam leven, maar, zoals
de HSV het terecht vertaalt: “tot elk goed werk volkomen toegerust”. Je hebt
met de volledige Schrift de uitrusting die je nodig hebt om je taak te volbrengen.
Wie wel eens een cursus of opleiding gevolgd heeft over menselijk gedrag, is
waarschijnlijk bekend met de term ‘case studies’; een Engels begrip waarmee
praktijkvoorbeelden worden bedoeld. Heel vaak wordt een werkelijke situatie
gebruikt als basis om bepaalde principes uit te leggen. Het blijkt dat de Bijbel
gevuld is met dit soort praktijkvoorbeelden. Probleem daarbij is echter dat de
uitleg van het principe vaak ontbreekt. Dat wordt aan de lezer overgelaten. Daar
komt nog bij dat het soms ook verhalen zijn die ons als kind verteld zijn, zonder
dat er iets over de toepassing werd gezegd. Wie op latere leeftijd toch in zulke
praktijkvoorbeelden duikt, begint in te zien dat er lessen in zitten waarbij de
schrijver ook heel selectief omgegaan is met wat hij vermeldt om er juist een
leermoment van te maken.
Nu staan er in het Nieuwe Testament minder van dergelijke praktijkvoorbeelden
dan in het Oude; en in bijna alle gevallen gaat het om lessen over situaties die in
het oude Israël niet voorkwamen. Zo vinden we uiteraard het voorbeeld van Jezus, terwijl vóór Hem niemand zondeloos leefde. Daarnaast vinden we ook voorbeelden van het leven in een gemeente in een in principe vijandige wereld. Ook
die situatie was nieuw. Naast deze gevallen wordt er vaak verwezen naar de
10
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praktijkvoorbeelden uit het Oude Testament. Soms is dat vrij subtiel, zoals het
vermelden van een paar buitenlandse vrouwen in het geslachtsregister van Jezus — een geslachtsregister waarvan sommigen niet eens het nut zien om het te
lezen. Sommige andere voorbeelden zijn heel expliciet, en wordt er uitgelegd
waarom ze geciteerd worden.
Het praktijkvoorbeeld van de woestijnreis
Waarschijnlijk is het bekendste voorbeeld, door meerdere schrijvers gebruikt, de
vergelijking tussen de levenswandel van een christen met de Israëliet die bevrijd
is als slaaf in Egypte en onder Gods leiding op weg gaat naar het beloofde land.
In Egypte waren zij slaven en kenden geen vrijheid. Paulus maakt een vergelijking met de “slaven van de zonde”. De mens die niet bevrijd is leeft als een slaaf
van de zonde. Maar God heeft hun bevrijding voorzien. De uittocht uit Egypte
was zeer indrukwekkend. Een militaire grootmacht werd volledig vernietigd, en
zou jaren nodig hebben om die klap te boven te komen. Honderden jaren later
leven de vijanden van Israël in angst voor de God van de Israëlieten die dit blijkbaar kan doen. De Filistijnen zeggen tegen elkaar: “Het ziet er slecht voor ons
uit! Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in
de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getroﬀen” (1 Sam 4:8). Het
valt dan des te meer op, dat Jesaja een vergelijking maakt tussen een volk verlost uit Egypte, en de nieuwe verlossing door Gods Dienaar (Knecht). Hij beschrijft hoe deze eerste verlossing uit Egypte verbleekt bij wat God nu mogelijk
heeft gemaakt; en wij weten achteraf dat dit de verlossing in Christus is. Het
volk Israël trekt dan door de Schelfzee, en Paulus beschrijft dit als een doop aan
het begin van hun tocht: “Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze
voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee
trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in
de zee” (1 Kor 10:1,2). Daarna begint de tocht zelf. Die gaat door vijandig gebied. Zonder voedsel en water zullen ze omkomen, zoals ook de gelovige zonder geestelijke voedsel verloren gaat. “En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke
voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde — en die rots was Christus” (vzn 3 en 4). Tijdens de
woestijnreis wordt het verkrijgen van water uit de rots tweemaal vermeld, eenmaal aan het begin en eenmaal aan het einde van de reis, en Paulus ziet daarin
een beeld hoe ook de gelovigen nu ‘begeleid worden’ door een rots, Christus,
waar het levende water uit komt. Ook Jezus maakt deze vergelijking als Hij zich
eerst het levende brood noemt en iets later het levende water. In een directe
vergelijking met het manna zegt Hij “Ik ben het brood dat leven geeft … Wie bij
mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer
dorst hebben” (Joh 6:35). Hij spreekt over het levende water in Johannes 7:37,38.
Mark Hale

11

De harde waarschuwing, en het nut van het begrijpen van dit praktijkvoorbeeld,
zien we als we verder lezen wat Paulus de Korintiërs schrijft: “Toch wees God de
meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt
ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij” (1 Kor 10:5,6).
Vervolgens citeert hij een aantal voorbeelden van gebeurtenissen die tijdens die
reis beschreven zijn, om er steeds bij te vermelden ‘laten we dat niet doen’. Ook
de schrijver van de Hebreeënbrief benadrukt dezelfde les: “Daarom, gelijk de
Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet,
zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang” (Heb 3:7-9 NBG’51). De schrijvers proberen duidelijk de
lezers bewust te maken dit voorbeeld van het volk zeer serieus te nemen. Het
volk vormt een praktijkvoorbeeld waar, als dat voorbeeld wordt genegeerd, we
in de aﬂoop kunnen zien hoe dit het volk verging. De veertig jaar is een beeld
van een leven lang op reis zijn naar het beloofde land.
De beschrijving in deze brieven lijkt heel zwart wit. Maar dat is ook de realiteit.
Als Jezus het oordeel van mensen beschrijft, van mensen die allemaal zeggen in
Hem te geloven, is er een simpele keuze: aangenomen of verworpen, er is geen
tussenweg. Het is zwart of wit. En het verworpen worden van hun lezers is wat
deze briefschrijvers vooral willen voorkomen.
De lessen van die veertig jaar
Als we goed kijken naar de beschrijving van die veertig jaar in de woestijn, dan
zien we dat de beschrijving van de eerste twee jaar redelijk wat hoofdstukken
beslaat. Maar van de volgende 38 jaar worden maar een paar voorvallen beschreven. De uitgebreidere omschrijving in het begin geeft ons wat meer gelegenheid om ons in hun situatie te verplaatsen, zodat we beter begrijpen hoe het
leven was. Vervolgens zien we dat de schrijver zeer selectief een aantal gebeurtenissen noemt. We mogen aannemen dat juist deze belangrijke lessen bevatten. We lezen hoe Mozes aan het eind van die veertig jaar de gebeurtenissen
beschrijft: “Denk aan de tocht die de H , uw God, u door de woestijn heeft
laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de
proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan
zijn geboden of niet. U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en
gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen,
maar van alles wat de mond van de H
voortbrengt… Laat ieder van u dan beseﬀen dat de H , uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt” (Deut
8:2-5). Alleen deze verzen al laten ons zien dat de lessen veel dieper zijn dan de
oppervlakkige lezer zou vermoeden. Wat uit de mond van de Heer komt moet
12

slaan op zijn woord. Hoe laat het manna zien dat de mens vooral leeft van Gods
Woord? Tegelijk ontbreekt de cursusleider die de relevante lessen aanstipt. Wat
duidelijk moet zijn is dat God rechtvaardig is tegenover al Zijn kinderen, en hen
op een vergelijkbare manier behandelt. We mogen dan ook verwachten door
Hem op de proef gesteld te worden, om ook te zien wat er in ons hart is. Het is
echter ook volkomen duidelijk dat God al lang weet wat in ons hart is. Het op de
proef stellen dient vooral om ons zelf te laten inzien wat in ons eigen hart is, wat
onze diepste verlangens zijn.
Bij het lezen van Exodus lijkt het onbegrijpelijk dat het volk het ene moment de
grote almacht van God ziet, en dan een aantal dagen later afgoden dient, en niet
meer in God gelooft. En dat is dan ook niet zo. Na de doortocht door de Schelfzee lezen we “Toen zag Israël de machtige hand die de H
tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de H
en geloofde in de H
en in
Mozes, Zijn dienaar” (Ex 14:31 HSV). Het is maar kort daarna dat we lezen dat ze
God op de proef stellen, en binnen enkele weken hebben ze het gouden kalf gemaakt. Hoe kan dat? Eerst dat gouden stierkalf: dit is niet een andere god die ze
ineens gaan aanbidden. Het is nog steeds de God die hen uit Egypte heeft geleid, lezen we, en ze brengen ook een oﬀer voor de God van Israël, maar ze maken iets in de vorm zoals ze dat uit Egypte kennen — daar was de stierkalf een
godheid. We zien dus hoe hun geloof en hun handelen beïnvloed wordt door
ervaringen en opvattingen uit de wereld waarin zij leefden. We zien ook het
voorval dat ze God op de proef stellen. Ze hebben geen water, en dan kun je niet
lang overleven in de woestijn. Dat ze om water vragen is niet verkeerd. Waar het
mis gaat is beschreven in een klein zinnetje: “Hij noemde die plaats Massa [op de
proef stellen] en Meriba [verwijten maken], omdat de Israëlieten Mozes daar
verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de H
op de proef hadden gesteld door te vragen: Is de H
nu in ons midden of niet?” (Ex 17:7). Zij hebben
het zwaar, in een woestijn met geen water, en daardoor zakt hun vertrouwen op
God. Hoe kan Hij met ons zijn als we geen water hebben? Ze twijfelen of God
hen wel helpt als ze in levensbedreigende omstandigheden zitten. Mozes komt
hierop terug in Deuteronomium 6:16, aan het eind van de reis. Met dit vers hebben we al twee van de drie uitspraken gezien die Jezus gebruikt om de verzoeking te weerstaan. Voor hem was het voorbeeld van Israël duidelijk.
De lessen zouden ook voor zijn volgelingen duidelijk moeten zijn. Ook zij ervaren soms tegenslag, bijvoorbeeld omdat God Zijn kinderen wil beproeven. Is dat
dan meteen reden om te twijfelen aan God? Daarnaast is het ook gemakkelijk
om wat anderen doen te introduceren in het geloofsleven in plaats van helder
voor ogen te houden wat God vraagt. De lessen gaan uiteraard verder, maar we
zien duidelijk dat deze praktijkvoorbeelden nu nog steeds nuttige lessen zijn.
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Planten in de Bijbel
9. mirte
Joodse meisjes kregen vaak de naam van een mooie bloem. Denk aan Ester,
haar Joodse naam was Hadassa, afgeleid van hădas, de Hebreeuwse naam voor
de mirte. Deze mooie snelgroeiende en altijd groene struik komt overal in het
wild in het Midden-Oosten voor.
Deze struik kan 5 tot 8 meter hoog worden. In de zomer staat hij vol prachtige
witte bloemen, die later kleine blauwzwarte bessen vormen. Die werden en worden gebruikt voor parfums en de genezing van ontstekingen. De leerachtige bladeren geuren heerlijk bij
kneuzing, en zijn heel geschikt voor
parfums. Ze hebben ook een sterke
antibacteriële werking, en zijn daarom een goed natuurlijk antibioticum.
De Egyptenaren gebruikten het graag bij het balsemen, omdat het ongedierte
en ziektekiemen tegenging. Omdat de struik altijd groen blijft werd de mirte het
symbool voor liefde en onsterﬂijkheid. Bij een huwelijk werden er daarom mirte
kransen opgehangen. Het was voor de Grieken en Romeinen een zeer heilige
plant. De mirte was gewijd aan hun ‘godinnen’ Aphrodite en Venus. De Grieken
kroonden hun priesters, helden en andere belangrijke personen met lauwerkransen waarin mirte takken gevlochten waren.
In de Bijbel is de mirte het symbool voor vrede, vreugde en gerechtigheid. Voor
het Loofhuttenfeest werden de geurige takken gebruikt om de hutten te bedekken: “Ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de
olijfwilg, loof van de mirte, loof van de palmboom, en loof van andere dicht bebladerde bomen” (Neh 8:16). De veelvoorkomende struik was zeer geliefd in Israël. Het harde hout van de mirte was zeer kostbaar; het werd – en wordt nog
altijd – gebruikt voor houtsnijwerk. Andere delen worden gebruikt om op te koken, en er kan houtskool van het hout worden gemaakt.
In Jesaja lezen we een prachtige belofte aan Israël in ballingschap. Hun verwoeste land zal weer vruchtbaar en bewoonbaar worden: “voor een doornstruik zal
een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen” (55:13). Een belofte
die ook in vervulling zal gaan wanneer Christus terugkomt, en een prachtig
beeld is voor het Koninkrijk van God dat Hij op aarde tot stand zal brengen.
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dit is het

Land

Kapernaüm
Van de Horens van Hittim – een top op de weg van Nazaret naar Tiberias – voert een pad bergafwaarts in de richting van het meer van Galilea
of Genesaret. Van dit pad heeft Jezus mogelijk gebruik gemaakt, als Hij
op weg was naar Kapernaüm, over de oude verbindingsroute van Damascus naar Egypte.
•
Jezus had in Kapernaüm zijn huis
Kapernaüm
(Mat 9:1). De stad lag, naar men aanneemt, vier kilometer ten zuidwesten
•
Jeruzalem
van de monding van de Jordaan, aan
het Meer van Galilea, niet ver van de
belangrijke bron Tabgha, omgeven
door weelderige, vruchtbare dalen.
Het was geen oude stad. Het ontstaan wordt op ca. 50 voor
onze jaartelling gehouden. In de Romeinse tijd vormde deze
streek het grensgebied tussen Galilea en het Overjordaanse. Alleen tijdens het bestuur van Herodes de Grote en van Herodes Agrippa I was
dit niet het geval. Handelaren zochten vóór en over de grens een rustplaats, en de Romeinen richtten er een garnizoens- en belastingkantoor
op (Mar 2:14) Daaruit ontstond een eenvoudig dorp met de naam “Dorp
van Nahum”, dat ‘vertroosting’ betekent. Er vestigden zich daar boeren,
vissers en handelaren. Een synagoge ontbrak er ook niet, die mede
door een Romeinse hoofdman tot stand kwam (Luc 7:5).
In Kapernaüm heeft Jezus veel gedaan, zoals het roepen van Levi de
tollenaar; een verlamde en de slaaf van de centurio genezen; het dochtertje van Jaïrus opgewekt, en het Koninkrijk van God bekendgemaakt, waar ook zijn stadsgenoten geen gehoor
aan wilden te geven – iets dat Hij hun ernstig verweet. Jarenlang heeft men niet geweten waar Kapernaüm precies
lag. Er was weinig over van de oorspronkelijke plaats, en
bij opgravingen op de heuvel Tell Hum hebben Duitse archeologen in 1905 resten van een synagoge gevonden,
naar men toen meende uit de 2e of 3e eeuw na Chr. Bij
nader onderzoek bleken die uit de 4e of 5e eeuw te dateren en ook niet
die van het oorspronkelijke Kapernaüm te zijn. In 1968 is de synagoge
gereconstrueerd. Sindsdien bezoeken veel pelgrims het vermeende Kapernaüm

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
Hans den Boer

Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling

23

Tussen vrees en liefde
Er lijken twee tegenovergestelde meningen te zijn met betrekking tot
God. Als in het Nieuwe Testament
over God gesproken wordt, lezen we
dat Jezus zegt: “wees bevreesd voor
Hem!” (Luk 12:5), terwijl Johannes
schrijft: “Er is in de liefde geen vrees,
maar de volmaakte liefde drijft de
vrees uit” (1 Joh 4:18). Mede op basis
van zulke verzen spreken sommigen
over de vrees voor God en anderen
over een God van liefde. Om het wat
te overdrijven: sommigen gaan uit
van “hel en verdoemenis” en boezemen angst in, terwijl anderen de nadruk leggen op Gods liefde en Zijn
barmhartigheid. Zij beschouwen verzen over de vrees voor God als minder
relevant. En voor beide opvattingen
zijn er genoeg verzen te vinden die
het betreffende idee ondersteunen.
De gelovige kan daarom met enige
spanning uitkijken naar verzen over
het verschijnen voor de rechterstoel
van Christus. Hoe zal het oordeel
gaan? Sommigen kunnen voelen dat
zij mogelijk tekort schieten, zeker in
vergelijking met voorbeelden van andere mensen in de Schrift.
In het Oude Testament worden vooral twee woorden gebruikt die met dit
onderwerp te maken hebben. Vrij
vaak komen we de uitdrukking “de
vreze des H
” tegen. Het boek
Spreuken begint er bijna mee: “De
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vreze des H
is het beginsel van
de kennis” (Spr 1:7). Kijken we in de
NBV, dan is dat weergegeven met
“Ontzag voor de H ”. Dit geeft ook
beter weer wat de schrijver hier bedoelt, en ook wat het achterliggende
Hebreeuwse woord betekent. Dit
woord heeft een bredere betekenis.
Een engel gebruikt het in een gesprek
met Abraham: “Ik weet dat u godvrezend bent” waarmee naast eerbied
vooral gezegd wordt dat Abraham de
Heer gelooft. Het ontzag wordt getoond in het geloof in wat God zegt.
Dus er is zeker de noodzaak om respect, ontzag en eerbied voor God te
hebben. Daar zullen de meesten het
over eens zijn. Maar respect is iets anders dan angst. Het woord angst komt
ook voor in de Schrift. In datzelfde
hoofdstuk in Spreuken is iets verderop
te lezen: “Omdat Ik riep, maar u weigerde, Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg … daarom zal Ik
ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst komt” (Spr
1:24-26). Dit is echt angst, bang zijn.
Dat woord gebruikt ook de Psalmist:
“Het haar van mijn lichaam is te berge
gerezen uit grote vrees voor U, ik heb
gevreesd voor Uw oordelen” (Ps
119:120). Dit gaat duidelijk verder dan
ontzag. Er is angst voor het oordeel
dat God over de wereld kan brengen.
Iets vergelijkbaars, ook in poëtische
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taal, zien we in Jesaja: “Ga de rotskloof
in, verberg u in het stof uit angst voor
de H
en vanwege de glorie van
Zijn majesteit” (Jes 2:10).
De boodschap in het Nieuwe Testament is niet veel anders. Het woord in
het vers in Lukas aan het begin van dit
artikel is hetzelfde als in de
‘Olijfbergrede’: “En het hart van de
mensen zal bezwijken van vrees en
verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen” (Luk 21:26).
Paulus gebruikt hetzelfde woord als hij
schrijft: “Nu wij dus deze vrees voor de
Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof” (2 Kor 5:11).
Dit is zeker de ene kant van God, maar
tegelijk is ook Zijn liefde voor Zijn
schepping beschreven. In 1 Johannes
1:18 zien we dat volgelingen van Christus geen angst hoeven te hebben voor
het oordeel. De apostel schrijft dat
God “Zijn Zoon zond als verzoening
voor onze zonden” (vs 10).
Paulus schrijft “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn … Want u hebt niet de Geest
van slavernij ontvangen, die opnieuw
tot angst leidt, maar u hebt de Geest
van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” (Rom 8:1,15). “Als God voor ons
is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij,
Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard
maar voor ons allen overgegeven
heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? … Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtMark Hale

vaardigt. Wie zal ons scheiden van de
liefde van Christus? … Want ik ben
ervan overtuigd dat [niets] ons zal
kunnen scheiden van de liefde van
God in Christus Jezus” (Rom 8:31-39).
Dit is geen nieuw concept, maar sluit
aan bij het Oude Testament. Jezus
moedigt vooral aan God als Vader te
benaderen, maar tegelijk het ontzag
en respect te blijven tonen.
Er is geen reden om angst te hebben
voor God, of te proberen mensen
door angst tot geloof te dwingen.
Tegelijkertijd is het zo dat Gods oordeel de wereld zal treffen. Een goed
voorbeeld is de verwoesting van Jeruzalem in 70 en 132 na Chr. Toen ging
in vervulling wat in Deuteronomium
voorzegd was, en ook wat Jezus in de
‘Olijfbergrede’ aangekondigd had. De
gelovigen zagen hierin Gods oordeel
door de Romeinen. De vijgenboom
gaf geen vrucht, en Jezus had hem
laten verdorren. Ook de drie extra
jaren hielpen niet. Maar vanuit menselijk perspectief was de aanval door
de Romeinen heel begrijpelijk. De
bewoners van Jeruzalem hebben toen
zeker angst gekend, maar zij die Jezus’ waarschuwingen serieus namen
waren de stad ontvlucht.
Wie Jezus Christus oprecht navolgt
mag vertrouwen op de liefde die God
getoond heeft, en uitzien naar de wederkomst van de Heer, in de zekerheid van zijn woorden: “Wees niet
bevreesd, kleine kudde, want het
heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven” (Luk 12:32).
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Laat u behouden
Heeft u wel eens gehoord van Urgenda – de Nederlandse actiegroep die zich ten
doel stelt Nederland sneller duurzaam te maken? U vraagt zich misschien af wat
dit met de Bijbel te maken heeft. Nou, heel veel. Nu gaat het mij niet om de
doelstellingen en de werkwijze van deze groep, maar om de naam. Die suggereert de dringende (urgente) noodzaak een probleem zo hoog mogelijk op de
prioriteitenlijst (agenda) te krijgen. De boodschap van de Bijbel is ook een dringende, en God vraagt ons mensen die nauwkeurig te lezen en/of aan te horen,
en vervolgens hoog op onze agenda te plaatsen, op de eerste bladzijde zelfs.
Gods Woord en de verkondigers daarvan zijn namelijk ook heel erg ‘urgenda’.
Dat laat de dringende oproep “laat u behouden” heel duidelijk zien. Deze woorden houden in dat er een moment komt dat het te laat is – dus niet te laat kán
zijn, maar is. In dit artikel zullen we in de Bijbel bekijken waarom dit zo is. En
omdat velen het Oude Testament als oud en achterhaald (dus niet meer voor
onze tijd) beschouwen, zullen we eerst luisteren naar wat de Heer Jezus zei.
De dagen voorafgaand aan zijn kruisdood vertelde Hij zijn discipelen dat Jeruzalem en de tempel verwoest zouden worden. Omdat zij verwachtten dat Jezus
zich nu snel tot Koning zou laten uitroepen, en het Koninkrijk van God dan zou
beginnen, konden zij Jezus’ voorzegging niet plaatsen. Daarop vertelde Hij hen
in grote lijnen wat er aan het zo vurig door hen verlangde Koninkrijk vooraf zou
gaan. Hij sloot af met: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mat 24:14). Er zijn hier drie kernwoorden: evangelie (goed nieuws), getuigenis (bekendmaking van een waarheid) en einde.
Met het ‘einde’ bedoelde Jezus het einde aan de tijd die de mensheid is gegeven
om het evangelie, het getuigenis, te aanvaarden. Het dringende hiervan zit in
zijn boodschap dat Jeruzalem binnen een generatie verwoest zou worden. Met
andere woorden: zoals voor de inwoners van Jeruzalem het ‘einde’ zal komen,
zal dit ook komen voor de bewoners van de wereld. Dit is ook de boodschap van
het boek Openbaring in verband met de bevrijding van Gods kinderen uit de hun
vijandige macht van de wereld. Eerst in hoofdstuk 14, waar enerzijds het rijpe
graan wordt gemaaid en binnengehaald (beeld van Gods kinderen die het Koninkrijk binnengaan), en anderzijds de druiven van de ranken worden afgesneden en geworpen in de “grote wijnpersbak van de toorn van God”. Dit wordt dan
uitgewerkt in de hoofdstukken 16-19 in de vorm van het uitgieten van de toorn
van God over de aarde, gesymboliseerd in het ‘grote Babylon’, de menselijke
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samenleving in de eindtijd: “En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis,
en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn” (16:1 en 19).
‘Babylon’ zal deze beker helemaal leeg moeten drinken, totdat zij geheel vernietigd is: “Babylon, de grote stad (zal) met geweld neergeworpen worden, en het
zal nooit meer gevonden worden” (18:21).
Het einde van de menselijke samenleving is vastbesloten, ligt vast in Gods plan.
De droevige, herhaalde, boodschap na elke teug uit de beker van Gods toorn –
die doet denken aan de plagen die over Egypte kwamen toen de Farao de Israelieten niet wilden vrijlaten – is echter: “zij lasterden de Naam van God … en zij
bekeerden zich niet …”. Totdat de vreugderoep in de hemel en uit de mond van
Gods kinderen klinkt: “Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon” (18:2).
De boodschap van wie menen tot ‘de kinderen van het Koninkrijk’ te behoren is
niet minder urgent. Dat is te zien in de gelijkenis van de verstandige en de onverstandige meisjes. De verstandige waren goed voorbereid, klaar om hun heer te
ontmoeten. De onverstandige hadden zich slecht voorbereid, en waren dus niet
klaar voor de ontmoeting met hun heer. Toen zij dat alsnog in orde wilden maken, was het te laat, want de deur van het huis van de heer werd gesloten, en die
werd ook niet meer geopend…! Maar als dit geldt voor degenen die (hadden
kunnen) weten waar het om ging, geldt dit nog meer voor de mensen in het algemeen. Op een dag is de gelegenheid om tot geloof en bekering te komen
voorbij. Dan gaat de poort waardoor zij het Koninkrijk binnen hadden kunnen
gaan deﬁnitief voor hen dicht.
Met dit alles gaan we nu toch wel naar het Oude Testament. Want daarin staan
een aantal voorbeelden van een einde van een samenleving. Die slepen wij er
niet bij de haren bij, maar zijn door de Heer Jezus gegeven:
En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen
van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij
werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging
en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier
ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten,
zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen
om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard
zal worden. (Luk 17:26-30)
De boodschap is dat de mensen in die tijd hun gewone dagelijkse leven leidden,
alsof er niets aan de hand was, ondanks profetische aanwijzingen dat er wel wat
aan de hand was en aan hun leven spoedig een einde zou komen. De dag van
openbaring van de Zoon des mensen aan Jeruzalem zou in enkele tientallen jaJan Koert Davids
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ren komen. Waarom: “… omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd,
niet hebt onderkend” (Luk 19:44). Erger nog: Jezus wilde hen redden van Gods
toorn, maar zij wezen dat af. Dat bracht Hem tot de uitspraak: “maar u hebt niet
gewild” (Mat 23:37).
Jezus zal dat werkwoord ‘omzien naar’, niet zomaar hebben gebruikt. Hij was de
Profeet als Mozes, door wie God de Israëlieten bevrijdde uit de slavernij en daarmee de dood in Egypte. Jozef, die zijn familie had gered van de hongerdood
door hen naar Egypte te laten komen, had geprofeteerd dat God daar op een
dag naar hen zou ‘omzien’ en brengen naar het aan Abraham, Izak en Jakob beloofde land. Hij had hen toen gevraagd zijn gebeente dan mee te nemen uit
Egypte naar Kanaän. Mozes nam dat gebeente mee als zichtbaar teken dat dit
het moment was waarover Jozef had gesproken, en God bezig was Zijn beloften
aan Abraham, Izak en Jakob te vervullen in hun nakomelingen (zie Exodus
13:19). Nu zag God in en door Zijn Zoon om naar hun nakomelingen, om hen te
geven waar het eigenlijk om ging: eeuwige rust in Zijn Koninkrijk, door de bevrijding uit de slavernij van de zonde, en van de dood die daarvan het gevolg is.
In verband met de ruimte richten wij onze aandacht nu op ‘de dagen van Noach’.
Waar Jezus op doelde was uiteraard wat er gebeurde in diens tijd: de grote watervloed die alle leven uitroeide. Die vloed kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Petrus noemde Noach “de prediker van de gerechtigheid”. Hij riep
de mensen dus op zich te bekeren en te leven naar Gods wil. Noach was een
man van groot geloof. God maakte hem Zijn voornemen bekend een einde te
maken aan de menselijke samenleving. De urgentie van die boodschap bleek uit
de opdracht een groot vaartuig te bouwen, dat tot redding van een deel van
Gods schepping (mensen en dieren) moest dienen. De schrijver van de brief aan
de Hebreeën zei over het geloof van Noach:
Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had
van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld
en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. (Heb 11:7)
Dat er nog niets te zien was van een komende vernietigende watervloed, wordt
duidelijk als we beseﬀen dat het nog 120 jaar duurde voordat die kwam. In die
tijd bouwde en predikte Noach. Zo nodigde God iedereen die zich wilde bekeren
uit om die ark in te gaan en gered te worden. De ark was daar groot genoeg
voor. Maar misschien heeft Noach wel bedroefd gezegd tegen de omstanders,
toen hij de ark in ging “u hebt niet gewild …”. Maar toen al dat water kwam, en
de mensen dreigden te verdrinken, was het te laat… want God had de deur ge28

sloten nadat Noach als laatste de ark was binnengegaan… (Genesis 7:16).
Kan het ook anders? Ja, zeker! De profeet Jona werd naar de Assyrische stad
Ninevé gestuurd met de boodschap dat hen hetzelfde lot als Sodom en Gomorra zou treﬀen, tenzij… “Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!” Ook hier gaf God dus de gelegenheid het onheil af te wenden. En zowaar: de koning zei dat zij “met kracht tot God (moeten) roepen. Zij moeten
zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen
kleeft. Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende
toorn laten varen, zodat wij niet omkomen” (Jona 3:8,9). En God liet Zijn brandende toorn varen toen zij zich bekeerden, zodat zij niet omkwamen, dus gered
werden. Jezus gebruikte dit als voorbeeld voor wat zijn volksgenoten moesten
doen om gered te kunnen worden (Matteüs 12:41).
Heeft de mensheid dan geen enkele kans uit Gods oordeel te ontkomen? Zeker
wel! Zijn reddende hand is nog altijd uitgestoken, maar wie gered wil worden zal
die hand wel moeten grijpen, en wel op tijd, voordat het te laat is. Dat is het deel
van ‘het getuigenis’ dat zo urgent is! De oproep van de apostelen tussen Jezus’
hemelvaart en de verwoesting van Jeruzalem was: “Laat u behouden” (Hand
2:40). Hoe? “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus
Christus, tot vergeving van de zonden” (vers 38).
De doop is in het christendom helaas niet meer wat die was in de eerste gemeenten. Hoe noodzakelijk deze onderdompeling in water is, na de belijdenis
van zonde, en onder aanroeping van de Naam van Jezus Christus, wordt duidelijk in de woorden van Petrus. Hij wijst op wat God deed met Noach en trekt dat
door naar de doop in Christus:
… toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden
(gered) werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. (1 Pet 3:20,21)
De parallel is dus: zoals de mensen alleen gered konden worden uit de watervloed als zij zelf met Noach in de ark gingen, zo kunnen mensen alleen gered
worden uit het eindoordeel als zij zich zelf (persoonlijk op grond van geloof en
bekering) laten dopen en zo verbinden met Jezus Christus; want “de behoudenis
(redding) is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere
naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden (gered) worden
(Hand 4:12 NBG’51).
Laat u dus redden door dit tegenbeeld van de ark, voordat het te laat is en de
deur van het Koninkrijk voor u gesloten wordt.
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In Jeremia 20 lezen we dat Pashur (‘vrijheid’), hoofdopziener van de
tempel, en ook een priesterzoon, Jeremia gevangennam, omdat hij het
volk bang gemaakt zou hebben met zijn woorden. Hij sloot hem op met
de voeten in het blok. De volgende dag liet hij hem weer vrij. Jeremia
profeteerde tegen hem, dat hij en al de zijnen in gevangenschap zouden gaan. In Babel zouden zij sterven omdat hij leugens verteld had.
Na deze vreselijke ervaring zei Jeremia: “ik zal niet meer spreken in Zijn
Naam”. Maar hij kon niet zwijgen, want “dan werd het in mijn hart als
brandend vuur”. Soms was hij vol vertrouwen: “De HEERE is echter met
mij als een machtige Held, daarom zullen mijn vervolgers struikelen, ze
zijn tot niets in staat” (20:11). Maar zijn somberheid won het, en hij ging
zover dat hij zijn geboortedag vervloekte. Weer dacht hij aan Job, en
weer ging hij een stapje verder: hij vervloekte zelfs de man die zijn vader het bericht kwam brengen over zijn geboorte (20:14,15).
Met leedwezen zag hij dat Juda ervan overtuigd was dat er niets kon
gebeuren – zij hadden immers de tempel, en de HEERE zou die nooit
laten verwoesten. Toen Jeremia bleef zeggen dat Babel hen zou
straﬀen voor hun opstandigheid, kregen enkele leiders er genoeg van,
en namen hem gevangen. Hij werd in een put geworpen, waar modder
in zat. Langzaam zou hij wegzakken en sterven. Maar de HEERE had
beloofd dat niemand hem iets zou aandoen. Een Ethiopische hoveling
redde hem, omdat niemand van de Judeeërs naar hem omkeek.
Het leven van Jeremia werd er niet makkelijker op. Hij bleef een gevangene, maakte het vreselijke beleg van Jeruzalem mee, en bleef – na zijn
vrijlating door de koning van Babel – bij het volk dat in het land achtergelaten werd. Ze vroegen hem wat de HEERE wilde: blijven of naar
Egypte gaan; terwijl zij al hadden besloten naar Egypte te gaan. Toen
de HEERE hen dat verbood, zeiden de leiders tegen Jeremia: “U spreekt
leugens! De HEERE, onze God, heeft u niet gezonden om te zeggen: U
mag Egypte niet binnengaan” (43:2). Ze gingen toch, denkend vrijheid
te vinden in Egypte – waar de HEERE het volk eens uit bevrijd had. Jeremia en Baruch moesten tegen hun zin mee

Kennismaking met bijzondere
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Jeremia (2)
Jeremia leed omwille van zijn volk, moest oordeel aankondigen en
maakte dat ook zelf mee. Toch schreef de profeet ook woorden van
hoop (hoofdstukken 30-33). Het volk zou weer terugkeren en in vrede
wonen, met de HEERE als hun Koning, als zij zich tot Hem zouden bekeren en Hem zouden gehoorzamen. Ook wij hebben de keus, de HEERE gehoorzamen of de wereld om ons heen. De gevolgen van onze
keus zullen dezelfde zijn als voor Juda in de tijd van Jeremia.
Er zijn opvallende overeenkomsten tussen Jeremia en Jezus. Van beiden wordt gezegd dat ze tevoren door God gekend waren en bestemd
voor de redding van het volk. Hun dorpsgenoten werden zo woedend
over hun woorden, dat zij hen wilden doden (Jeremia 11:21; Lukas
4:28,29). Ze werden niet geaccepteerd door de leiders in Jeruzalem.
Beiden profeteerden dat Jeruzalem ingenomen zou worden en het
volk in ballingschap gevoerd zou gaan; maar ook dat er ontkoming
mogelijk was door niet mee te doen met de samenleving van die tijd
(daar als het ware uit te gaan). Er werd gezegd dat ze ter dood gebracht moesten worden, omdat ze hadden geprofeteerd dat de tempel
verwoest zou worden (Jeremia 26:8,9; Matteüs 24:2). Van beide wordt
gezegd dat ze als een lam naar de slacht gingen (Jeremia 11:19; Jesaja
53:7,8). Ze hadden verdriet omdat er niet naar hen geluisterd werd
(Jeremia 9:1; Klaagliederen 1:16; Lukas 13:34).
Voor Jezus was het een troost te lezen dat God Jeremia beschermde
(Jeremia 1:18,19), en dat ook niemand Hem kwaad kon doen (Jesaja
50:7; Lukas 4:30; Johannes 7:30,44). Maar er was ook een groot verschil
tussen hen: Jeremia kon het volk niet verlossen van de zonde, Jezus
heeft door zijn dood de zonde overwonnen. Het oﬀer dat Hij bracht
bekrachtigde het Nieuwe Verbond dat Jeremia had aangekondigd:
“Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj
zullen Mij tot een volk zijn … Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken” (Jer 31:33,34).

vrouwen en mannen in de Bijbel
Nel Davids
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2. Verbonden en beloften (2)

In het vorige artikel zijn we geëindigd bij de Knechtprofetie “Wanneer hij zichzelf
ten schuldoﬀer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven
hebben en het voornemen van de HERE zal door zijn hand voortgang hebben” (Jes 53:10 NBG’51).
Gods ‘voornemen’ is Zijn gehele heilsplan en heilswerk, zoals Hij dat in Zijn verbonden en beloften met Adam en Eva, Abraham, Izak en Jakob, en David heeft
bekendgemaakt. Het gaat hier dus om dezelfde Persoon. Let ook op het gebruik
van de woorden die wijzen op het verband tussen ‘de Loot’ in Jesaja 53:2 en de
profetie over ‘het Twijgje’ (‘rijsje’ in de NBG’51), en ‘de Spruit’ in Jeremia.
Het eerste vers van Jesaja 54 sluit hierop aan. Het lijkt wat raadselachtig, maar
we krijgen hulp van Paulus: “… het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de
moeder van ons allen. Want er staat geschreven: Wees vrolijk, onvruchtbare, die
niet baart, breek uit (in gejuich) en roep, u die geen barensnood kent, want de
kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan (die) van haar die de man heeft.
Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Izak” (Gal 4:26-28). Hij
legt zo het verband tussen Izak, als zoon van de belofte aan Abraham, en de
geestelijke kinderen van God. Die laatste zijn niet langs de natuurlijke weg (uit
een vrouw, die een man heeft die kinderen bij haar verwekt) geboren. Dus niet uit
de wil van een man, maar uit de wil van God – ‘naar de Geest van God’ (vers 29).
Ook het laatste hoofdstuk van Jesaja lijkt hetzelfde te zeggen. Uit het gelovige
deel van Israël/Jeruzalem (Sion) is, door ingrijpen van de HEERE, een jongetje, een
Zoon, geboren; en Hij is het begin van een nieuw volk: “(Nog) voor een wee over
haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht … Zou een volk geboren
kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft (nauwelijks) weeën gekregen, of zij
heeft haar zonen (al) gebaard” (Jes 66:7,8).
De Herder
Toen David schaapherder was, zei de HEERE tot hem: “Ú zult Mijn volk Israël weiden en ú zult tot vorst zijn over Israël” (2 Sam 5:2). De dichter van Psalm 78 herinnert hieraan (verzen 70-72). Vanuit zijn ervaring kon David herder zijn van Gods
volk. In het verlengde daarvan wordt ook de eeuwige Koning – in het boek van de
profeet Ezechiël weer ‘David’ genoemd – ook voorgesteld als ‘Herder’:
Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een
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God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. (Ezech 34:23,24)
En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder
zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan
Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin
wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn
Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. (Ezech 37:24,25)
De Heer van David
De zoon was lager in rang dan de vader, die zo lang hij leefde het huis bestuurde
en de familie leidde. Bij afwezigheid, of ongeschiktheid door ziekte of ouderdom,
was de oudste zoon zijn plaatsvervanger, die in rang onder zijn vader stond.
Wat de Zoon van David betreft is er echter iets bijzonders. En waarschijnlijk is dat
wat David had begrepen, toen de HEERE hem Zijn beloften deed, en waarover hij
zo verwonderd was. In Psalm 110 staan Davids profetische woorden over de hem
beloofde Zoon, met een herinnering aan Gods belofte aan Abraham (Gen 22:17):
“De HEERE heeft tot mijn Heer gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw
vijanden gemaakt zal hebben (tot) een voetbank voor Uw voeten”. David noemde
deze Zoon zijn ‘Heer’, en beschouwde Hem dus als hogere Koning dan hijzelf.

E. De Knecht
Inleiding
In het boek Jesaja staat in het gedeelte dat is gewijd aan de verlossing van ‘Sion’,
het ware Jeruzalem, Gods volk van gelovigen, een reeks ‘Knechtprofetieën’. De
eerste staat in hoofdstuk 42. Belangrijk is hier de overgang van het volk als geheel naar een speciﬁeke Persoon.
In hoofdstuk 41 bemoedigt God Israël: “Maar u, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik
verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, u, die Ik gegrepen heb van de
einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: U bent mijn
knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad … Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand” (Jes 41:8-10; zie ook Jes 43:10, Jer
30:10 en 46:27,28). In hoofdstuk 42 verschijnt een andere Knecht, tot wie de HERE
hetzelfde zegt als tot het volk als geheel: “Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb” (vs. 1).
De aanklachten waartussen de beloften van verlossing en de Knechtprofetieën
staan, laten zien dat het volk als geheel heeft gefaald knecht van de HERE te zijn.
Daarom doet Hij een Knecht opstaan die volmaakt gehoorzaam is. Hij is Gods
‘rechterhand’ die het volk, Gods knecht Israël, verlost.
Jan Koert Davids
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Wie de Knecht is en wat Hij doet
In de Knechtprofetieën komen verschillende sprekers aan het woord. Eerst stelt
de HERE de Knecht voor, dan spreekt deze zelf. Het gelovige deel van Israël, vertegenwoordigd door Jesaja, getuigt van wat het heeft gezien van de Knecht.
Nadat de HERE Zijn Knecht heeft voorgesteld, zegt Hij wat Hij met Hem voorheeft: “Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal
hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. … Ik,
de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld
tot een verbond voor het volk, tot een licht van de natiën” (zie Jes 42:1-7).
In hoofdstuk 49:1-13 spreekt de Knecht zelf, herinnerend aan wat de HERE gezegd
had over zijn roeping en zending. Beide profetieën staan in dezelfde bewoordingen, zodat het zonder twijfel gaat over dezelfde Knecht. Die zegt dan:
De HERE heeft mij geroepen … Hij zei tot mij: U bent mijn knecht, Israël, in wie
Ik Mij zal verheerlijken … Maar nu zegt de HERE, die mij van de moederschoot
aan vormde tot zijn knecht, om Jakob tot Hem terug te brengen en om Israël
tot Hem vergaderd te doen worden … Het is te gering, dat u Mij tot een knecht
zou zijn om de stammen van Jakob weer op te richten en de bewaarden van
Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht voor de volken, opdat mijn heil
reike tot het einde van de aarde. (zie Jes 49:1-6)
In het volgende hoofdstuk gaat de Knecht verder, met wat de HERE voor Hem
doet om zijn taak als Knecht te kunnen uitvoeren (zie de verzen 4-9).
In hoofdstuk 52 spreekt de HERE weer, nu over de verhoging van Zijn Knecht na
diens zware lijden: “Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten
hoogste verheven zijn” (Jes 52:13). Dan gaat de passage in hoofdstuk 53 verder,
maar nu spreekt niet de HERE of de Knecht, maar Jesaja. Hij zegt wat hij, mogelijk
in een visioen, over het lijden van de Knecht en het heerlijke gevolg daarvan heeft
gezien. Zijn woorden zijn een uitbreiding van de woorden in hoofdstuk 52:
Wanneer hij zichzelf ten schuldoﬀer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen
zien en een lang leven hebben en het voornemen van de HERE zal door zijn
hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig
maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal Ik hem een deel
geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn
leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl
hij toch de zonden van velen gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.
(Jes 53:10-12)
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2. Verbonden en beloften (2)
Vervolgens spreekt de HERE over het koningschap van Zijn Knecht: “Zie, Ik heb
hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder van de natiën” (Jes 55:4).
Tenslotte spreekt in hoofdstuk 61:1-4 nog één keer de Knecht over het doel van
zijn zending door de HERE, namelijk mensen voor altijd te bevrijden uit de zonde
en de dood die hen gevangenhouden.
Het verband tussen de Knecht, het Rijsje, de Scheut of Loot en de Spruit
De bovengenoemde woorden in Jesaja 55:4 geven eigenlijk al aan dat de Knecht
dezelfde is als de aan David beloofde Zoon, het Twijgje (Rijsje), de Loot of
Scheut, de Spruit; want anders zou er sprake moeten zijn van meerdere vorsten
en gebieders over de wereld. In Jesaja 53:2 zien we wat dit betreft het onmiskenbare verband met Jesaja 11:1:
Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortel
zal vrucht dragen.
Want als een loot schoot hij (de Knecht) op voor zijn aangezicht, en als een
wortel uit dorre aarde.
In het boek Zacharia zien we de Spruit, die de profeet Jeremia vóór de ballingschap aankondigde, weer terug, en door de HERE nu ‘mijn knecht’ wordt genoemd: “voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de Spruit, doen komen” (Zach 3:8). Dit
woord ‘knecht’ kan in algemeenheid zijn bedoeld, namelijk dat hij een dienaar
van de HERE zal zijn. Het is echter veel aannemelijker dat hier de Knecht in Jesaja
mee wordt bedoeld. Wat Zacharia namelijk moet bekendmaken, is dat God door
Zijn Knecht, de Spruit, de ongerechtigheid, ‘het vuil’, van Israël zal wegdoen, om
het rein voor Zich te kunnen stellen en tot Zijn knecht te kunnen maken, zoals het
had moeten zijn toen Hij hen riep en bevrijdde uit Egypte, om een koninkrijk van
priesters te zijn (Exodus 19:6).
De HEERE zegt in het boek Haggaï: “Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen … de
toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige … op deze
plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de HERE van de heerscharen” (Hag 2:8
-10). Dat huis zal gebouwd worden door de Spruit: “zie, een man, wiens naam is
Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel van de HERE bouwen … en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en
hij zal priester zijn op zijn troon …” (Zach 6:12,13).
Het Nieuwe Testament laat zien dat dit huis, deze tempel, geen fysiek maar een
geestelijk gebouw is, de gemeente van de gelovigen in Christus (1 Petrus 2:4-6).
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Boekbespreking
Bijbelstudies
Titels van Jezus
In dit studieboekje nemen we verschillende aspecten van de Persoon van Jezus, zoals weergegeven in zijn namen en titels, onder de loep. Die zijn immers
geen lege formules, zoals vaak het geval is wanneer wij ‘mijnheer’ zeggen of
een brief aan de ‘geachte heer’ of ‘geachte mevrouw’ schrijven. De titels van
Jezus in het Nieuwe Testament zijn beknopte samenvattingen van Bijbelse leer
over Hem, en werpen een helder licht op zijn rol en opdracht in Gods heilsplan
voor de mensheid.

In het Nieuwe Testament zijn meer dan vijftig namen en titels van Jezus Christus te vinden! Deze namen zijn extra belangrijk omdat sommige door God en
Jezus Christus gekozen zijn, terwijl andere getuigen van Christus’ veelzijdige
betekenis voor zijn volgelingen in de eerste eeuw.

De persoonsnaam Jozua, of Jezus, heeft God gekozen als aanduiding van Jezus’ verlossende, of reddende, betekenis voor Israël. Jezus zelf wilde tijdens
zijn werk in Israël vooral bekend worden als ‘de Zoon des mensen’. Het respect
dat de eerste discipelen voor Jezus hadden, blijkt uit hun aanspreektitels als
‘Rabbi’, ‘Leraar’ en ‘Meester’. Andere namen zijn veelzeggend, omdat zij hun
oorsprong hebben in wat Gods Geest in de profeten van Israël over Christus
had gezegd, zoals ‘Profeet’, ‘Priester’, ‘Knecht’ en ‘Messias’. Dan zijn er de namen die de apostelen in hun brieven gebruiken bij hun uitleg van Jezus’ heilswerk. Tenslotte is er de naam ‘Heer’ die alle andere overkoepelt, de naam die
God Zijn Zoon bij diens verhoging en verheerlijking geschonken heeft.
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