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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: In het boekje ‘Engelen en andere hemelse wezens’ schrijft u
dat de zonen van God, in Genesis 6, mensen zijn. Ik heb altijd gedacht
dat het engelen waren. Hieruit zouden dan reuzen zijn geboren. Hoe ziet
u de reuzen dan?
Antwoord: De uitdrukking ‘zonen van God’ duidt soms op engelen,
zoals in Job 38:7 (NBG’51): “… toen de morgensterren samen juichten,
en alle zonen van God jubelden”; maar vaker op mensen die in een bijzondere relatie tot God staan. In Christus kunnen mensen worden aangenomen als Gods kinderen (Joh 1:12; Gal 3:26; Efez 1:5; 1 Joh 3:1), maar
ook in het Oude Testament werden de gelovige Israëlieten zonen van
God genoemd. Een zoon lijkt op zijn vader, heeft hem lief en gehoorzaamt hem (Maleachi 1:6). En in de beschrijving van een persoon (mens
of engel) als een ‘zoon van God’ is deze gedachte steeds aanwezig.
De rechters in Israël droegen de verantwoordelijkheid voor het toepassen van Gods wet op de samenleving in Israël, en vanwege deze bijzondere taak worden ook zij zonen van God genoemd. In een aanklacht tegen deze richters zegt God: “Ik heb (wel) gezegd: U bent goden, u bent
allen zonen van de Allerhoogste …” (Ps 82:6). Jezus citeert deze woorden, als de Joden Hem van godslastering beschuldigen omdat Hij Zich
Gods Zoon noemt (Joh 10: 34-36). In Lukas 20:35 en 36 lezen we: “zij die
het waard geacht zijn die (toekomstige) wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn
aan engelen.” Ook hier zien we dat de gelovigen kinderen van God genoemd worden. Maar ook dat het ondenkbaar is dat engelen kinderen
verwekken. (Omdat zij onsterfelijk zijn hoeven zij zich niet voort te planten om voort te kunnen leven in nageslacht.)

!
2

Laten we nu Genesis 6 eens onder de loep nemen. De originele Hebreeuwse woorden, die in de Bijbel gebruikt worden voor ‘Zonen van
God’, zijn ‘Benêj ha Elohim’. Benêj zijn de ‘zonen’; het woord ‘ben’ kennen
we van namen als ben-jamin of ben-hadad. Elohim is het meervoud van
‘el’, dat sterk of machtig betekent. Dit woord el wordt vaak gebruikt als
algemene naam voor God, goden en idolen. Vandaar de vertaling
“zonen van God”. Maar een andere goede vertaling is ‘zonen van machtige mannen’, ‘zonen van overwinnaars’ of zelfs ‘krachtige jonge mannen’. Genesis maakt onderscheid tussen de nakomelingen van Seth en
Bijbelpassages uit de HSV
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Bijbels antwoord op uw vraag

die van Kaïn. Genesis 5 volgt daarbij de godvrezende lijn van Seth.
Adam, geschapen naar Gods gelijkenis (Luk 3:38 zegt: Adam de zoon
van God), verwekte een zoon ‘naar zijn gelijkenis’, Seth: “Toen begon
men de naam van de HEERE aan te roepen.” Deze nakomelingen zijn allen zonen van God. Maar zij beginnen zich te vermengen met de nakomelingen van Kaïn, en worden verleid het kwade te doen: de zonen van
God misdragen zich. Je ziet hier een parallel met de eerste zonde. De
vrouw ziet dat de vrucht goed is, maar ze neemt die nog niet direct. De
vrucht is vervolgens een lust voor het oog, dan begeerlijk en uiteindelijk
kan ze de verleiding niet weerstaan (Gen 3:6; zie ook Jak 1:14,15). Hier in
Genesis 6 is het nog erger. Gods zonen zien dat de vrouwen uit Kaïn
mooi zijn en bedenken zich niet: ze nemen wie ze maar willen. God zegt
dan: “Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan
hebben” (NBG ’51). Let op dat er staat dat de mens heeft zich misgaan.
God geeft de mensheid nog 120 jaar, en dan komt er een oordeel: de
zondvloed.
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De reuzen
In vers 4 lezen we dan: De reuzen waren in die dagen op de aarde, en
ook daarna … dit zijn de geweldigen uit de voortijd (= de tijd vóór de
zondvloed), mannen van naam. Doet dit ons niet aan de nakomelingen
van Kaïn denken? Genesis 4:17-24 vertelt over de prestaties van de zonen van Kaïn als stichters van steden, de uitvinders van muziek en metaalbewerking, maar ook van de gewelddadigheid. Vers 23: “Ik (Lamech)
doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem”.
Het woord “reuzen” is de vertaling van het Hebreeuwse ‘nephilim’, dat
ofwel ‘reuzen’ óf ‘gevallenen’ betekent. In het verband van Genesis 6:1-7
heeft dit in feite betrekking op rechtvaardigen, die van hun Schepper
zijn vervreemd, in goddeloosheid zijn gevallen en door hun wetteloosheid Gods reactie hierop uitlokken. Ze zijn gevallen vanuit hun positie
als rechtvaardigen, als zonen van God, en daardoor verworden tot de
gevallenen: de nephilim. In dit ene woord vinden we daarom een heel
drama samengevat. Het drama van rechtvaardigen die de rechtvaardige
God verlaten en Hem bedroeven met hun afvalligheid en hun zonden.
Reuzen komen we later in de Bijbel op verschillende plaatsen weer tegen. Het zijn altijd mensen die een abnormale lengte hebben, én gewelddadig zijn, zoals de Refaïeten en de Enakieten.
Rudolf Rijkeboer en Jan Koert Davids
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Overdenking
Het geloof in de opstanding in Handelingen
De prediking in Handelingen zit bijna altijd in een verhaal:
wat God gedaan heeft in de geschiedenis van Israël – bijvoorbeeld

de toespraak van Stefanus in Jeruzalem en van Paulus in Antiochië. Ook in
de hoofdstukken 22 en 26 vertelt Paulus een stuk geschiedenis: wat God met
hem gedaan heeft. In beide begint hij met wie hij was en welke opvoeding hij
ontving; hij redeneert dat zijn vervolging van de christenen het bewijs had
geleverd van zijn trouw aan Israël en aan hun gemeenschappelijk geloof.
Maar toen greep God in zijn leven in: op de weg naar Damascus ontmoette hij
de opgestane Jezus – hij beschrijft dit net zoals in hoofdstuk 9. In hoofdstuk
22 vertelt hij daarna dat Ananias naar hem toe kwam en hem zijn roeping tot
de dienst van Christus bekendmaakte. In één betoog vat hij de roeping die hij
ontving door Jezus’ eigen woorden en dan door die van Ananias, samen.
Vanaf dit punt lopen de twee passages een beetje uit elkaar: voor de woedende menigte in hoofdstuk 22 slaat Paulus de rest van zijn leven over, en vermeldt alleen maar een visioen dat hij in de tempel in Jeruzalem had, waarin
Jezus zelf met hem sprak en hem het bevel gaf: ga heen, want ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heidenen (22:17-21). Maar we zien duidelijk waar het
voor Paulus op aan komt: hij moet zich tegen de beschuldiging verdedigen
dat hij Israël en hun geloof verraden heeft, door zijn omgang met heidenen:
Dit is de mens, die tegen het volk, de wet en deze plaats overal allen leert, en nu
heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontwijd
(21:28). Zijn antwoord is duidelijk: ik kon en mocht niet anders handelen,
want God heeft in Zijn Zoon rechtstreeks met mij gesproken, eerst op de weg
naar Damascus, dan door Ananias, en tenslotte door het visioen in de tempel.
Daarom is hij, hoewel hij een echte, gelovige en ijverige Jood was, naar de
heidenen gegaan en hun toegang tot Gods verbonden en beloften aangeboden. Wat hij verder wilde zeggen, weten wij niet, want bij het horen van het
woord ‘heidenen’ barst de woede van zijn toehoorders weer los – net zoals bij
Jezus, toen Hij sprak over Gods genade ten opzichte van heidenen in het Oude Testament (zie Lucas 4:25-29) – en Paulus kon niet verder spreken.
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Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling

Ook in hoofdstuk 26 benadrukt Paulus zijn roeping en het onweerstaanbare
bevel van Jezus: ... u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u
zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van
de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel
onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij (vzn 17,18). Opnieuw beweert Paulus dan ook dat hij niet anders had kunnen doen: Daarom,
koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest (vs. 19).
Hij beschrijft dat hij het evangelie aan Joden en heidenen verkondigd had –
en hoe zijn eigen volk had geprobeerd hem te doden, hoewel zijn boodschap
van bekering, geloof en vergeving in de naam van Jezus de vervulling was van
Gods beloften door de profeten in het Oude Testament: wat de profeten en
Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk, dat de Christus zou
lijden, en dat Hij als eerste uit de opstanding van de doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen (vzn 22,23).
Maar ondanks de overeenkomsten tussen de twee toespraken ligt de nadruk
in hoofdstuk 26 een beetje anders. Dat blijkt uit deze laatste twee verzen: het
centrale thema is niet meer eenvoudig het goddelijke bevel en zijn gehoorzaamheid. Wat nu in het midden staat is de opstanding van Jezus, en daarom
de opstanding als hoop voor de mensen, als vervulling van Gods beloften.
Deze gedachte staat op de voorgrond; niet alleen in de slotverzen, die ik zojuist geciteerd heb, maar ook aan het begin: En nu sta ik voor het gerecht om
mijn hoop op de belofte, die door God aan onze vaderen gedaan is ... Om deze
hoop, o koning, word ik door Joden aangeklaagd. Waarom wordt het bij u ongelofelijk geacht, als God doden opwekt? (vzn 6-8).
Paulus noemt hier twee dingen die gekoppeld zijn: de opstanding van Jezus
en de opstanding van de doden. Het lijkt alsof deze gedachte in de periode na de
toespraak in Jeruzalem steeds meer op de voorgrond was komen te staan,
want Paulus heeft het er meermalen over: ik sta terecht om de hoop en de
opstanding van de doden (23:6); ... terwijl ik van God hoop, zoals ook dezen zelf
het verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen
zal zijn (24:15); een zekere Jezus, die dood is, van wie Paulus beweerde, dat Hij
leeft (25:19). Dit wekt de indruk dat Paulus, en Lucas, ons willen laten beseﬀen dat alles wat er in Handelingen gebeurt een gevolg is van de opstanding van Jezus. Het staat er al in de eerste verzen (1:1-3); de apostelen beschouwen zich voortaan als getuigen van zijn opstanding (1:22). Iedere toespraak draait om dit centrale punt: dat God Jezus heeft opgewekt, en Lucas
heeft er blijkbaar voor willen zorgen dat dit feit centraal staat aan het eind
van de dienst van Paulus voordat hij daarover vertelt in zijn verslag.
Graham Jackman
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Overdenking
Misschien vraagt u zich af waarom de Joden zich zo fel hebben verzet tegen
de boodschap van de apostelen. De opstanding was de hoop van de vaderen,
van de Farizeeën (23:6-8), in feite de hoop van Israël (28:20). We moeten het
misschien zo verstaan: voor Israël was de opstanding iets toekomstigs, waarop men zijn hoop vestigde als deel van de ‘eindtijd’, wanneer God eindelijk
zou handelen om Israël te verlossen. De apostelen beweerden echter dat de
opstanding al plaats had gehad – niet in zijn geheel, maar wel in zijn kern.
Eén mens, Jezus, was al opgestaan, als de ‘eersteling’ (1 Kor 15:20); Hij had de
weg gebaand voor anderen door de weeën van de dood te verbreken (Hand
2:24). Die boodschap was kennelijk niet aanvaardbaar voor de Joodse leiders,
misschien ook omdat het Jezus van Nazaret was die was opgestaan – ‘die
man die de traditionele uitleg van de Wet minachtte en het volk verleidde’.
Maar in Handelingen is de opstanding ook niet slechts iets dat twee keer gebeurt: éénmaal in het verleden met Jezus, en een tweede keer ergens in de
toekomst. Evenmin is de opstanding van Jezus slechts een leerstelling, in een
opsomming van geloofspunten. Hij is ook een levende, werkzame kracht in
de tegenwoordige tijd. De opstanding van Christus is dus niet slechts het thema
van de prediking, waarop wij moeten letten bij het lezen en begrijpen van het
boek Handelingen, maar ook een actieve, drijvende kracht.
Misschien moet ik dat iets preciezer formuleren: volgens hoofdstuk 2 is de
kracht van God, die Jezus uit de doden had opgewekt, nu aan Jezus gegeven,
en van zijn kant laat Hij zijn dienaars daarin delen – hij oefent zijn kracht uit
door middel van hen: Nu Hij dan door Gods rechterhand verhoogd is en de
belofte van de heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat u en ziet en hoort (2:33). Daardoor zijn de apostelen in staat hun werken van genezing te doen. Het beste voorbeeld zien we meteen daarna in de
genezing van de verlamde: God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan
wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die u ziet
en kent, sterk gemaakt (3:15,16). Dezelfde kracht geeft de apostelen leiding
(16:6,7), en verleent hun woorden overtuigingskracht (4:33).
Zo gezien zou je haast verwachten dat de prediking van de apostelen een
onweerstaanbare, probleemloze tocht door de wereld zou maken. Maar na
de eerste hoofdstukken van Handelingen is dat zeker niet het geval. In plaats
daarvan zien we dat de kracht van de opstanding niet zo zeer door de apostelen wordt uitgeoefend als wel dat die kracht aan hen werkt. Aan Petrus wanneer hij in de gevangenis zit (12:7-11), en aan Paulus en Silas in dezelfde omstandigheden in Filippi (16:26,27). De apostelen zijn in feite alles behalve
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Het geloof in de opstanding in Handelingen
wonderwerkende supermannen, evenmin als Jezus. Hij is het patroon dat ook
hun weg bepaalt: de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid ... als
ik zwak ben, dan ben ik machtig (2 Kor 12:9,10). Het is, meen ik, geen toeval dat
het laatste dat wij van Petrus horen zijn wonderbaarlijke redding in hoofdstuk
12 is. Hij is in doodsgevaar – en wordt bevrijd. Zijn loopbaan als apostel bereikt zijn hoogtepunt met een soort opstanding, naar het voorbeeld van Jezus. Dat is, denk ik, de reden waarom Paulus’ verschijning voor Agrippa wel
de laatste toespraak in Handelingen is, maar niet het einde van het boek –
het evangelie bestaat niet alleen uit woorden, hoe mooi dan ook.
Wat toont Lucas ons daarna? Niets minder dan de dood en opstanding van
Paulus – niet een absolute, echte dood, maar iets wat er erg dichtbij komt,
net als bij Petrus. Wij moeten ons voorstellen wat er gebeurt wanneer het
schip, dat Paulus naar Rome moest brengen, vast zit aan de grond en in
tweeën breekt. Hij moet zich ten slotte overgeven aan het water – overal in
de Bijbel een symbool van de dood – en ongetwijfeld gaat hij kopje onder,
zoals de psalmist zegt: het water is gekomen tot aan de lippen; ik ben gekomen
in diepe wateren, een vloed overstroomt mij (Ps 69:2,3). Paulus was geen zeevarende of visser, maar wordt nu heen en weer geslingerd door de golven.
Maar hij overleeft en komt veilig aan land. De volgende dag is als het ware
zijn opstandingsochtend – hij is zelfs immuun voor de beet van de slang
(Hand 28:4,5), kan in Rome zijn getuigenis van de opstanding voortzetten.
Dat is het beeld waarmee Lucas zijn verslag besluit: de opstanding is niet alleen een geloofspunt, niet slechts een hoop. Zó ziet de opstanding eruit: we
komen in diepe wateren, denken het niet te kunnen ‘overleven’ – en de wateren kunnen vele verschillende vormen aannemen: eigen fouten en zwakheden, ziekte, onmogelijke levensomstandigheden, teleurstellingen of herhaalde tegenslagen, een taak of een last die je niet aan kunt. Een vloed overstroomt mij – maar we komen er weer bovenop, want de almachtige Jezus, de
opgestane Jezus draagt wie in Hem geloven en Hem aanroepen.
De herinnering hieraan is te zien in Paulus’ brief aan de Filippenzen: (Dit alles)
om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan
zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de
opstanding uit de doden (3:10,11). Hij heeft, meen ik, de overeenkomst herkend
tussen Jezus’ opstanding en die van hemzelf bij Malta. Daarom zien we in
deze brief de gemoedsrust van iemand die het ergste gekend en toch overleefd heeft: Want het leven is mij Christus en het sterven gewin (1:21); Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft (4:13).
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Nieuwe Bijbelstudie:
de macht van de zonde
Het onlangs aangeboden boekje Duivel en satan is niet alleen door velen aangevraagd, maar ook gewaardeerd, omdat wij op een niets verbergende en van angst
bevrijdende wijze aandacht besteden aan het feit van het kwaad in de wereld. Dit
heeft ons doen besluiten alles wat wij in de loop van de jaren hierover hebben gepubliceerd, te verzamelen en met het nog ontbrekende aan te vullen. Vervolgens hebben wij dit per onderwerp tot studies uitgewerkt. Hierin gaan wij uit van alles wat er
in de Bijbel over staat. Ook komt aan de orde wat men meent dat er staat. De studies plaatsen we de komende tijd op de Met Open Bijbel website. Op de homepage
vindt u dan de nieuwe rubriek De macht van de zonde. De bestanden zijn in A4, wat
het gemakkelijk maakt ze zelf af te drukken. Als u ze liever in gedrukte vorm ontvangt, kunnen wij u maandelijks een aﬂevering toesturen. Als u opgeeft of en met
hoeveel gaatjes (2, 4 of 27) u de studies wilt ontvangen, kunt u ze opbergen in een
ringband of ordner. Ook zal er in A5 een speciale studie De verlossing in Christus verschijnen. U kunt een en ander aanvragen op de gebruikelijke wijze: via E-mail of telefoon. Ook kunt u ons een (voldoende gefrankeerd) kaartje of brie e sturen.

Wat heeft Christus overwonnen, en wat wordt nu van ons verwacht?
Vraag je christenen wie Jezus is, dan zullen ze blij vertellen dat Hij hun Heiland,
Verlosser is. En dit is inderdaad iets om blij en Hem dankbaar voor te zijn! Maar
wat als je verder vraagt? Komt er dan niet vaak een vaag antwoord, als: ‘Jezus
heeft mij gered’? Overal zie je stickers en posters met ‘Jezus redt’. Dat is waar en
ﬁjn, maar waarvan? Misschien komt dan het antwoord: ‘Ja, van de zonde’. Maar
wat wordt daarmee bedoeld? Is dat alleen vergeving van zonde, of is er meer?
Redding, verlossing, bevrijding kunnen we zien als het resultaat van Gods
handelen, in en door Jezus Christus, ten behoeve van mensen. Dit handelen vinden we in de Bijbel als overwinnen, loskopen, verzoenen.
God wil ons bevrijden van moeiten, lijden, pijn, ziekte, dood, en de zondelast, die
alle het gevolg zijn van onze zonden en Gods vonnis daarover bij de zonde van de
eerste mensen: “Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn
zult u kinderen baren”, “… de aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, alle dagen van uw leven … In het zweet van uw gezicht
zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren” (Gen 3:16-19).
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Bijbelpassages uit de HSV, tenzij anders vermeld

Maar God wil ook bevrijden van angst. Niet alleen van angst voor het genoemde onheil als zodanig, maar ook die het onbekende, voor het heidense geloof in bovennatuurlijke kwade machten – die verantwoordelijk zouden zijn voor
dat onheil – dat het Joodse en christelijke geloof in zijn greep heeft genomen.
God zegt, met een parallel tussen Zijn scheppingswerk en Zijn vonnis over de
zonde: “Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het
onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen” (Jes 45:7). Dit is de verzekering voor wie
in Hem geloven, dat er geen bovennatuurlijke macht is dan Hij, goed of kwaad:
“Buiten Mij is er geen andere God … er is niemand behalve Ik” (Jes 45:21).
Er is echter niet alleen Gods handelen ter wille van ons, maar ook wat Hij van
ons verwacht, opdat wij niet zondigen: heersen, strijden, worstelen, weerstand
bieden, volharden, bidden (uit nederigheid en a ankelijkheid, in vol vertrouwen).
“Als u niet het goede doet, ligt de zonde [als een belager, NBG’51] aan de deur.
Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen.” (Gen 4:7)
“Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid
… de zonde zal over u niet heersen …” (Rom 6:13,14)
Geliefden, ik roep u op … u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd
voeren tegen de ziel.” (1 Pet 2:11)
“Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort …” (Luk 13:24)
“U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd [worsteling
NBG’51] tegen de zonde.” (Heb 12:4)
“Zalig is de man, die in verzoeking [= beproeving] volhardt.” (Jak 1:12 NBG’51)
“Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.” (Luk 21:19)
We merken dat wat in het Nieuwe Testament wordt gezegd over onze strijd
tegen de zonde, overeenkomt met de fundamentele woorden die God tot Kaïn
sprak. En ook dat nergens sprake is van een bovennatuurlijke kwade macht buiten ons, maar het kwaad dat in onszelf woont, en waar wij krachtig tegen moeten
strijden – biddend om Gods kracht in Zijn Zoon. Als een bovennatuurlijke macht
ons tot zonde verleidt, waarom dan al deze woorden over onze inwendige strijd?
Hoe kunnen wij de ‘satan’ als macht van het kwaad overwinnen? En waarom zou
dat nodig zijn als Jezus die al overwonnen heeft, zoals vaak wordt gezegd.
Wat of wie heeft Jezus eigenlijk overwonnen? Zelf zegt Hij: “Ik heb de wereld
overwonnen” (Joh 16:33). Niet de aarde of de menselijke maatschappij, maar de
menselijke levenswijze die tegen God ingaat, de zonde. Zijn volgelingen moeten
die ook overwinnen: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit
is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” (1 Joh 5:4). Voor
wie, net als en met Christus, de overwinning op de zonde behaalt, is ook de dood
overwonnen, en dus Gods vonnis in de Hof tenietgedaan. Dan wordt het woord
vervuld: “De dood is verslonden tot overwinning” (1 Kor 15:54).
Jan Koert Davids
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Brieven van Paulus
aan de gemeente inTessalonika (2)
De eerste brief (2)
In het vorige artikel vroeg ik: Wat doet het u als u leest over de eerste christenen:
Het is u vergaan, broeders en zusters, als Gods gemeenten in Judea die Christus Jezus toebehoren. U hebt even zwaar onder uw stadsgenoten geleden als zij onder de
Joden. Die hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. (2:14,15 NBV)
De bekeerlingen in Tessalonika hebben zich niet laten afschrikken. Voor hen was
de parel of de schat die zij gevonden hadden, van veel grotere waarde dan het
leven dat zij in de wereld zouden kunnen leiden. De blijdschap hierover deed hen
alle vrees overwinnen.
Voor wie meent dat het alleen armoedzaaiers waren, die toch geen enkele verwachting hadden, herinner ik eraan dat er vele aanzienlijke vrouwen tot geloof
kwamen. Zij hadden geld, status en invloed, en namen een groot risico, namelijk
dat allemaal te verliezen. Kennelijk hebben zij vooraf voor zichzelf vastgesteld,
dat hun leven in de wereld leeg was, en, ook zonder bezit, status en invloed, pas
inhoud kreeg door het geloof in Christus Jezus. Dat maakte hen bereid alles op te
geven, en rijk te worden in het geloof in Christus Jezus. Sterker nog: de gemeente
was na het vertrek van Paulus zelfs nog gegroeid, ondanks de verdrukking die er
al plaatsvond toen Paulus en Silas daar nog waren.
Paulus, die zich zorgen maakte hoe het met de pasbekeerden in Tessalonika
ging, had Timoteus naar de stad gestuurd, met de opdracht te gaan zien hoe het
met de broeders en zusters daar ging, en hen te sterken in het geloof en aan te
moedigen vol te houden, zodat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen (1 Tes 3:3). En nu hij is teruggekomen met goede berichten over de ontwikkelingen, schrijft Paulus hen met grote blijdschap:
Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en
gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe
krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitge10
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kozen: onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden,
maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we
voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd, en
daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de
vreugde van de heilige Geest (1 Tes 1:2-6 NBV).
De drie belangrijkste pijlers van het leven met God en Zijn Zoon, zijn bij hen aanwezig: geloof, liefde en hoop (vers 3). In actieve zin. Zij kunnen in hun omstandigheden niet eenvoudig de voor ons zo gemakkelijke woorden zeggen: ik geloof in
God en Jezus, en ik hoop dat ik in het Koninkrijk zal komen. Geloof in God en Zijn
Zoon betekent voor alle volgelingen van Christus voortdurend kiezen tussen dit
leven en het leven met God, tussen het tijdelijke en het eeuwige. Voor de eerste
christenen was dat vaak wel erg letterlijk kiezen tussen leven nu (met als consequentie de eeuwige dood straks), of dood nu en eeuwig leven in de toekomst. Zij
trokken zich daar niet uit angst voor terug in hun eigen leven, zodat zij als het
ware twee of drie levens leidden, zoals tegenwoordig vaak het geval is: het gezins
- en familieleven, het leven van het dagelijks werk, een religieus leven. Levens die
grotendeels los staan van elkaar. De meesten weten vaak niet wat er in de levens
van anderen gebeurt, omdat zij er niet over spreken, en zij er niets van merken.
Paulus schrijft aan deze gelovige broeders en zusters in Tessalonika over zijn eigen houding hierin:
Wij zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen
koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten
delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. (1 Tes 2:7,8 NBV)
U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. (1 Tes 2:11
NBV)
Waarschijnlijk om te benadrukken dat hij een ware apostel (gevolmachtigde) van
Christus is, en niet de zoveelste prediker die even komt vertellen wat zij moeten
doen en nalaten, of op gelijke voet met de Joodse predikers, schrijft Paulus:
Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft toevertrouwd. (1 Tes 2:4 NBV)
Paulus herinnert hen aan de omstandigheden waarin hij in Tessalonika was gekomen:
Na de pijn en gevangenschap in Filippi vonden we in vertrouwen op onze God de
moed u bekend te maken met Zijn evangelie. Daarvoor hebben we ons tot het uiterste ingespannen. (1 Tes 2:2 NBV)
Passiviteit of activiteit in het geloof maakt het verschil. Activiteit valt op. Paulus
spreekt in hetzelfde vers 3 over hun werk, inspanning en volharding. Wat beteJan Koert Davids
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kent het dat zij ijverig zijn in hun geloof? Zij beschouwen het geloof niet als een
toestand van rust, een verworvenheid die zij koesteren om het niet te verliezen.
Zij houden het evangelie niet voor zichzelf, maar vertellen het onder verdrukking
verder:
Want uit uw midden heeft het woord van de Here weerklonken. (1 Tes 1:8)
Niet alleen door hun spreken, maar ook door hun leven. Zo krachtig is hun getuigenis, dat er niet alleen in hun omgeving (Macedonië en Achaje) door iedereen
over wordt gesproken, maar overal waar broeders en zusters van hen horen. En
wat is de kern van hun geloof?
Want zelf [die gelovigen waar Paulus het in vers 8 over heeft] verhalen zij van ons,
hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om
de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende
toorn. (1 Tes 1:9,10)
Wat betekent het dat zij zich inspannen in hun liefde? Dat de liefde hun drijfveer
is, gericht op de verlossing van de naaste – in de eerste plaats broeders en zusters
in de Here, maar ook de mensen in hun omgeving – van de komende toorn, en op
de leniging van de nood in dit leven. Verder schrijvend over zijn liefde voor de
broeders en zusters in Tessalonika, zegt Paulus:
U kunt getuigen, en God Zelf, hoe toegewijd, hoe oprecht en zuiver we bij u, die tot
geloof gekomen bent, hebben geleefd. U weet dat we voor ieder van u waren als een
vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart
gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn Koninkrijk en luister. (1
Tes 2:10-12 NBV)
Later in deze brief schrijft Paulus, dat hij weet dat deze liefde bij hen werkzaam
is, maar vermaant hen tegelijkertijd dat die nog overvloediger moet worden, zodat zij zullen groeien naar de volmaakte liefde van God en Zijn Zoon:
Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, u hebt zelf van God
geleerd elkaar lief te hebben; u doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in
geheel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen … (1
Tes 4:9,10)
… en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkaar en
tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u – om uw harten te versterken, zodat zij
onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Here
Jezus met al zijn heiligen. (1 Tes 3: 12,13)
Vermaan daarom elkaar en bouw elkaar op, zoals u dit ook doet. (1 Tes 5:11)
In deze brief zijn de blijdschap en dankbaarheid, bij zowel de gelovige broeders
en zusters in Tessalonika als Paulus, steeds merkbaar. Uit Paulus’ dankbaarheid
12

blijkt zijn liefde voor God, Zijn Zoon en de mensen die God roept tot eeuwig leven. Hij ziet dat het geloof, als het het hechte fundament heeft van Christus en
groeit in beproeving, stand houdt, hoe zwaar de verdrukking ook is:
En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat u, toen u het gepredikte woord
van God van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van
mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in
u, die gelooft. (1 Tes 2:13)
Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst,
wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en blijdschap. (1 Tes 2:19,20)
Maar thans, nu Timoteus van u tot ons is teruggekeerd en ons goede tijding gebracht heeft van uw geloof en uw liefde, en dat u ons te allen tijde in goede herinnering houdt, even verlangend om ons te zien als wij u, zijn wij dan ook, broeders, bij al
onze nood en druk, vertroost over u door uw geloof, want nu leven wij, als u staat in
de Here. Want welke dank kunnen wij God over u vergelden voor al de blijdschap,
waarmee wij ons om u verblijden voor onze God? Nacht en dag bidden wij vurig, dat
wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. (1 Tes
3:6-10)
Ook in de tweede brief schrijft Paulus over dezelfde dingen: dankbaarheid voor
de toename van hun geloof en liefde, onder vervolging en verdrukking. Hij ziet
hierin het bewijs dat God weet wie Hij roept en aanneemt, en daarom rechtvaardig is als Hij anderen – die niet zullen geloven en lie ebben – niet roept en aanneemt:
Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw
geloof zeer toeneemt en de liefde van u allen ten opzichte van elkaar sterker wordt,
zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten van God, vanwege uw volharding en
uw geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen, die u doorstaat: een bewijs
van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het Koninkrijk van God waardig geacht
bent, waarvoor u ook lijdt. (2 Tes 1:3-5)
Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders,
dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de
Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen
tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. (2 Tes 2:13,14)
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Planten in de Bijbel
4.

kruiden (4) kaneel en kassie

Kaneel kwam al in het oude Egypte voor en in Israël was het een geliefde specerij.
In Exodus lezen we dat God kaneel en kassie (een mindere soort) had uitgekozen
als ingrediënten voor de zalfolie. Die was zo heilig, dat hij niet nagemaakt mocht
worden voor eigen gebruik (Exodus 30: 23,24,30). Door de unieke samenstelling
bedierf de olie niet, en de geur en zachtheid moeten geweldig zijn geweest.
De kaneel- en de kassieboom lijken erg op elkaar. De
kassieboom wordt wat hoger dan de kaneelboom. Ze
zijn groenblijvend en krijgen in de zomer kleine gele
bloemen, die erg lekker ruiken en mooi zijn om te zien.
De bloemen worden voor veel dingen gebruikt. Vooral
om de geur. Gedroogd lijken ze op kruidnagel en ze
geven gerechten een zoete smaak. Na de bloei ontstaan lange dunne twijgen van een meter lang, met
een bast waarvan de kaneel gemaakt wordt. De schil
wordt eraf gehaald en gedroogd, en krult dan open. De
lange staaf wordt in stukken gesneden, om als pijpje of
gemalen in gerechten te gebruiken. Kassie is er van
mild tot scherp, zuivere kaneel is altijd mild.
Maar in de tijd dat Israël in Kanaän woonde, groeide de kaneel boom daar niet –
nu wel in kassen. Het moest toen daarom ingevoerd worden. Zuivere kaneel
komt alleen voor op het eiland Ceylon (Sri Lanka) en is erg kostbaar. Soms werd
het gebracht als geschenk voor koningen – mogelijk had de koningin van Scheba
het bij zich, toen zij koning Salomo bezocht.
Kaneel werd al in het oude Egypte als medicijn en in de keuken gebruikt. Het
werkt antibacterieel en is goed tegen schimmels, het helpt tegen krampen van
maag en darmen, en is wond genezend. Hoe zuiverder de kaneel, hoe gezonder
de werking is. Maar teveel kassie kan juist krampen en misselijkheid veroorzaken.
Gerechten krijgen er een heerlijke smaak door.
In Spreuken 7:17 en Hooglied 4:14 lezen we dat kaneel werd gebruikt om het bed
heerlijk te laten ruiken. Het zorgde er ook voor dat ongedierte weg bleef. Voor
een huwelijksnacht werd het bed altijd rijkelijk voorzien van kaneel. De Egyptenaren gebruikten kassie bij het balsemen. De mummie bleef daardoor heerlijk
ruiken, en ongedierte kreeg geen kans.
14
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Bijbelpassages uit de HSV

Zelf studeren
met Open Bijbel
Nieuw leven in Christus Jezus
2. Verbonden met Christus in de doop
De opstanding van Christus Jezus was een unieke gebeurtenis, met een ontzaglijke betekenis voor de gehele wereld. Over iedereen wordt vroeg of laat Gods
vonnis, dat Hij in de hof van Eden had uitgesproken, ten uitvoer gebracht: “Keer
weer, u mensenkind”. Niemand weet iets in het dodenrijk waar hij naartoe gaat;
zoals Salomo, met zijn door God geschonken wijsheid, schreef (Pred 9:10). Weliswaar zijn enkele mensen door een wonder van de Here Jezus tijdelijk tot het leven teruggekeerd, maar allen zijn later weer overleden.
Het feit van de opstanding van Christus Jezus
In de evangelieverkondiging van de apostelen klinkt de mededeling dat Jezus
werkelijk is opgestaan, als een trompetsignaal:
God heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood (Hand 2:24).
Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn (Hand 2:32).
De Leidsman tot leven hebt u gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn (Hand 3:15).
Jezus Christus, de Nazoreeër, die u gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden (Hand 4:10).
De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u hebt gehangen aan een
hout en omgebracht (Hand 5:30).
Hem heeft God op de derde dag opgewekt (Hand 10:40).
Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt (Hand 13:30).
Een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd
heeft door Hem uit de doden op te wekken (Hand 17:31).
De apostelen verkondigen dit historische feit van Christus’ opstanding, opdat de
luisteraars daarin zullen geloven. Want dit is een zaak van leven of dood.

Vraag 1: Waarom is dit zo?
Historische feiten behoren gewoonlijk tot het verleden. We kunnen geloven in
de waarheid ervan of niet; eventueel een les daaruit trekken voor de toekomst of
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niet. Wat gebeurd is kan niet meer worden veranderd. Met de verkondiging van
het historische feit van Christus’ opstanding is dat echter anders. Want het ligt
aan een mens of hij zelf daarbij betrokken is of niet, zelfs jaren of eeuwen later.
Christus’ opwekking uit de dood heeft geschiedenis gemaakt – heilsgeschiedenis; want deze daad van de God torent ver uit boven alle andere heilswonderen
die Hij in Israël deed. Niemand anders kon tot dan toe van de overzijde van het
graf roepen naar mensen die daar in moeten gaan: “Wees niet bevreesd ... Ik ben
dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden” (Op 1:17). “Omdat
wij weten”, schrijft Paulus, “dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet
meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem” (Rom 6:9).
Verre van Christus’ opstanding als vanzelfsprekend te beschouwen, stapelt de
apostel woorden als ‘kracht’, ‘macht’ en ‘sterkte’, om de ontzaglijke betekenis
hiervan onder woorden te brengen.
Lees zelf in wat hij bidt in Efeziërs 1:19 en 20, opdat zijn medegelovigen inzicht
zullen ontvangen.
Want “Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit Gods kracht” (2 Kor 13:4).
Christus’ dood en opstanding onlosmakelijk verbonden
Christus’ opstanding is alleen te begrijpen in het licht van zijn oﬀerdood. Zowel
hier als op vele andere plaatsen in het Nieuwe Testament zijn Christus’ dood en
opstanding onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Lees in 1 Korintiërs 15:3 en 4 hoe Paulus, terugblikkend op zijn bezoek aan Korinte, de boodschap die Hij daar verkondigde samenvatte.
Beide gebeurtenissen werden door de profeten in Israël voorzegd. Dezelfde profetieën in de Schrift die vertellen dat Jezus, als de gehoorzame Knecht van de
Heer, zich tot een schuldoﬀer voor velen zou stellen om hun ongerechtigheid
weg te nemen, vertellen ook van Gods welbehagen in Hem en dat Hij zijn gehoorzaamheid zou bekronen door Hem uitermate te verhogen. Juist het feit, dat
Christus’ kruisdood en opstanding vooraf in de geschriften van Israëls profeten
stonden opgetekend, geeft aan dat die later naar Gods bepaalde raad en voorkennis zijn gebeurd. Beide staan centraal in dat genadige heilsplan, dat Hij vóór
de grondlegging van de wereld ontwierp. Hij zou Zijn eniggeboren Zoon verwekken uit een dochter van Adam, als een Mens van vlees en bloed; met de bedoeling dat Hij als onschuldig Mens tussen mensen in een door zonde en dood vervallen wereld zou leven, hun nood op Zich zou nemen en hen laten delen in de
zegen die Hij Zelf door lijden en strijd zou ontvangen.
Jezus neemt deel aan het lot van mensen
Als Johannes weigert Jezus te dopen, zegt Jezus: “Zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mat 3:15). Met dit ‘ons’ geeft Hij zijn vrijwillige verbondenheid

16

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling, tenzij anders vermeld

met zondaars aan. Tussen zijn doop en dood is Hij overal in Israël de dienaar van
zijn volk. Matteüs ziet in zijn vele genezingen de vervulling van Jesaja’s woorden
over de Knecht van de Heer: “Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen” (Mat 8:17; Jes 53:4). Hij doet alles wat Hij kan om
mensen, die om allerlei oorzaak van God vervreemd waren geraakt, terug te
brengen, door hen te verzekeren van Gods vergiﬀenis – als zij zich maar willen
bekeren. Om deze reden blijft Christus trouw aan zijn Vader, zelfs als Hij Zich
moet oﬀeren op Golgotha.
De brief aan de Hebreeën vertelt dat Jezus als Mens in de wereld kwam. Hij was
“voor een korte tijd beneden de engelen gesteld” (Heb 2:7), opdat Hij door Gods
genade ter wille van anderen de dood zou smaken.

Vraag 2: Wat had God hiermee op het oog volgens de daaropvolgende woorden
in vers 10 van Hebreeën 2?
De verlossing van mensen is dus aan Gods liefdevolle initiatief te danken. Wat
Christus heeft gedaan is, zoals Paulus uitlegt, “in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij [God] Zich in Hem had voorgenomen” (Efez 1:9). God wilde een
familie uit de mensheid tot stand brengen, met de bedoeling dat allen die daarin
opgenomen zouden worden de heerlijkheid van volmaakt en eeuwig leven zouden ontvangen. En voor de uitvoering van dit plan, heeft God Zijn Zoon uit de
mensheid verwekt, opdat Hij door lijden en strijd volmaakte gehoorzaamheid
aan Zijn wil zou leren.
Voor de verwezenlijking van Gods heilsplan behoren wij Christus te danken. Geboren met de vrije wil die alle mensen hebben, om te kiezen wat Hij zou doen,
heeft Christus van jongs af aan – in eerbied en liefde voor zijn Vader – alles gedaan wat van Hem werd gevraagd

Vraag 3: Welk woorden tot zijn moeder tonen de houding die zijn hele leven kenmerkt?
Geen mens is zich ooit zo sterk bewust geweest van een ontzaglijke taak, zoals
die Hem is toevertrouwd: “Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij
gezonden” (Joh 8:42). Met welke dankbaarheid Hij dacht aan de Vader, Die Hem
steeds begeleidde en steunde, blijkt uit zijn woorden: “Ik heb U verheerlijkt door
het werk te voleindigen, dat U Mij te doen gegeven hebt” (Joh 17:4).
In zijn menselijk lichaam moest Hij alle verzoekingen overwinnen waaraan de
mens bloot staat; en na de volmaaktheid uit ervaring te hebben geleerd, heeft
Hij dan dat lichaam zelf – de bron van verlangens die leiden tot ongehoorzaamheid – aan de dood overgegeven. Het antwoord van de Vader op de eerbiedige
en liefdevolle gehoorzaamheid van Zijn Zoon, was dat Hij Hem uit de doden opArthur Hale - Bewerking Jan Koert Davids
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wekte en Hem niet alleen eeuwig leven in heerlijkheid schonk, maar Hem ook
aanstelde als de Bron van leven voor anderen.

Lees nu zelf wat de schrijver aan de Hebreeën in 2:14 en 15 nader uitlegt over de
wijze waarop Christus, door het lijden van de dood, Gods familie heeft geheiligd.
Een heilsdaad voor iedereen
Voor wie is Christus dan gestorven en opgewekt? In principe voor iedereen. De
schrijver heeft immers gezegd dat dit Gods bedoeling was: “opdat Hij door de
genade van God voor een ieder de dood zou smaken” (Heb 2:9). Als beweegreden voor zijn vermaning in alle godsvrucht en waardigheid te leven, zegt Paulus:
“Want dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen” (1 Tim 2:3-4).
Op gelijke wijze schrijft ook Petrus over Gods reddende genade: “… daar Hij niet
wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen” (2 Pet 3:9).
Maar dezelfde verklaringen die vertellen dat Gods levengevende genade in principe voor iedereen is, geven ook aan wat iedereen moet doen om deel te hebben
aan het hem of haar aangeboden heil.

Vraag 4: Wat moet iedereen dan doen?
De evangelieverkondigers die naar de niet-Joden gaan om hen ook de heilsboodschap te brengen, zijn als de knechten in Jezus’ gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. Allen die zij ontmoeten, moeten weten dat zij uitgenodigd zijn.
Maar als zij onverschillig zijn, of niet de moeite nemen de ‘kledingsvoorschriften’
te respecteren, dan zal de uitnodiging hen niets opleveren. God roept door Zijn
profeet Jesaja op: “Neig uw oor en kom tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve” (Jes
55:3). Het laatste Bijbelboek eindigt met een beroep op ieder welwillend mens:
“Wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het levende water om niet” (Op 22:17).
Wie niet wil, sluit zichzelf uit.
Deel hebben aan wat Christus heeft gedaan
Aan wie behouden wil worden, stelt God de voorwaarde in Hem en Zijn uitnodiging te geloven: “Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Heb 11:6). Dit geloof is, vanwege de
plaats die God Hem heeft gegeven in Zijn heilswerk, vooral gericht op Christus

Lees nu zelf wat Paulus hierover schrijft in Romeinen 10:9-13
In de praktijk betekent dit, dat wie gered wil worden persoonlijk tot erkentenis
van de waarheid en de reddende kracht van het evangelie moet komen, en zich
dient te bekeren. Christus is gestorven en door God opgewekt als Vertegenwoordiger van Gods hele familie. Het is aan ons de nodige stappen te ondernemen, om door de Vader te worden aangenomen en gerekend tot de zonen, die
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Hij bezig is door Zijn Zoon tot heerlijkheid in Zijn Koninkrijk te brengen.
Dit geloof is veel meer dan het aanvaarden van bepaalde feiten. Door geloof
zien we in dat Gods genadige voornemen Zijn kinderen eeuwig leven te schenken, in Christus werkelijkheid is geworden. Jezus heeft Zich met ons in onze
nood vereenzelvigd; eerst in zijn leven, maar vooral in zijn oﬀerdood. In zijn opstanding krijgt Gods voornemen met al Zijn kinderen voor het eerst zichtbaar
gestalte. Evenals in zijn sterven is Hij ook in zijn opstanding verbonden met allen
die zich met Hem willen verenigen.
Tegenover het deelhebben van Christus aan de nood van mensen, stelt Paulus
de noodzaak, dat allen die behouden willen worden deel hebben aan wat Christus heeft gedaan. Hij beschrijft deze vereenzelviging met Christus door van de
gelovige te zeggen dat hij met Christus is gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt, en in de eindtijd ook met Hem zal verschijnen in heerlijkheid: “Ik ben
met Christus gekruisigd”, schrijft hij. Of hij op die dag op Golgotha was, is niet
bekend. Maar jaren later terugblikkend op deze gebeurtenis, ziet Paulus in dat
zijn eigen kruisiging daarbij betrokken was. Vandaar dat hij zegt, dat hij en zijn
medegelovigen al in Christus gestorven zijn. Hij laat zijn vroegere levenswijze
achter zich om helemaal opnieuw te beginnen. Hij neemt afscheid van zijn vroegere gewoonten en denkwijzen, om een nieuwe persoonlijkheid te worden:
“Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem
zullen leven” (Rom 6:8); “Indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met
Hem leven” (2 Tim 2:11).
De noodzakelijke stap naar het behoud

Vraag 5: Met welke daad begint voor iemand die tot geloof gekomen is zijn of
haar persoonlijke vereenzelviging met Christus?
Vraag 6: Hoe weten we dat dit inderdaad vanaf het begin de praktijk was ?
De heilsbetekenis van de doop
De meest uitvoerige verklaring van de betekenis van de doop geeft Paulus in zijn
brief aan de Romeinen. Zoals we in deel 1 zagen, plaatst Paulus in de tweede perikoop van hoofdstuk 5 de noodlottige gevolgen van Adams overtreding en de
zegenrijke gevolgen van Christus’ gehoorzaamheid tegenover elkaar. Terwijl
mensen de gevolgen van Adams overtreding ondervinden, omdat zij van hem
afstammen, komt de verbondenheid met Christus niet door afstamming maar
door de doop tot stand; want daarin vereenzelvigt de gelovige zich met Christus.
Paulus leidt zijn uitleg van de betekenis van de doop in met de woorden: “Of
weet u niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt
zijn?” (Rom 6:3). Hiermee veronderstelt hij dat al zijn broeders in Rome in Chris-

19

tus zijn gedoopt. Immers een ongedoopte discipel van de Heer bestond eenvoudig niet, want de doop markeert de overgang tot de toestand die Paulus aangeeft met de uitdrukking “in Christus”. In zijn brief aan de Galaten had hij al geschreven: “Want u allen, die in Christus Jezus gedoopt bent, hebt u met Christus
bekleed” (Gal 3:27). Dit is een eigenaardig beeld, dat doet denken aan zijn vermaning later in zijn brief aan de Romeinen, dat wat in de doop in principe gebeurt voortaan in een nieuwe levenswijze werkelijkheid moet worden: “Maar
doe de Here Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees” (Rom 13:14).
Hoe kan een mens sterven met iemand die al lang is overleden? Paulus geeft
hiervoor een verklaring, die onze nauwkeurige aandacht verdient.

Lees nu eerst zelf aandachtig 2 Korintiërs 5:14 en 15
De conclusie die Paulus uit Jezus’ dood trekt – “dus zijn zij allen gestorven” – betekent niet dat Jezus stierf omdat mensen sterfelijk waren, al is dat uiteraard
waar. De gedachte is dat alle discipelen betrokken zijn bij wat met Christus is gebeurd. In zijn dood zijn ook zij inbegrepen. Hij stierf als de Vertegenwoordiger
van allen die vrijgemaakt willen worden van de macht van de zonde, door met
Hem voor de zonde te sterven: “Zo moet het ook voor u vaststaan, dat u wèl
dood bent voor de Zonde, maar levend voor God in Christus Jezus” (Rom 6:1012); “... daar u de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis” (Kol 3:9,10).
De macht van de Zonde
In de hoofdstukken 6-8 van de brief aan de Romeinen spreekt Paulus over de
mens als slachtoﬀer van de macht die hem beheerst. Opmerkelijk hierbij is zijn
gebruik van personiﬁcatie, waarin wat hij ‘de zonde’ noemt wordt voorgesteld
als een tirannieke macht. Zonde is letterlijk een overtreding van Gods geboden,
of de toestand van schuld waarin een overtreder terechtkomt. Paulus noemt de
begeerten in de mens, die aanleiding geven tot overtredingen, echter ‘zonde’;
en dan verpersoonlijkt hij deze begeerten als een despoot die een verderfelijke
macht over de wereld en ieder mens uitoefent. Deze personiﬁcatie komt herhaaldelijk voor, en het zou nuttig zijn het woord op deze plaatsen met een
hoofdletter te schrijven: Zonde. De gewone mens is voortdurend in slavernij, en
Paulus spreekt herhaaldelijk over “slaven van de zonde” (6:6,16,20). Mogelijk
denkt hij hierbij aan Jezus’ woorden: “Een ieder, die de zonde doet, is een slaaf
van de zonde” (Joh 8:34). De Zonde is een tiran, die in het lichaam van ongelovigen heerst, maar in een gelovige kan en mag dat niet meer het geval zijn: “Laat
dan de Zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat u aan
zijn begeerten zou gehoorzamen” (6:12).

Vraag 7: Wat is het loon dat de slaaf van de zonde wordt uitbetaald?
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Als Paulus in hoofdstuk 7 nog dieper tot de aard van deze toestand van slavernij
doordringt, blijkt dat er geen sprake is van een vijand buiten de mens. De brief
aan de Hebreeën gebruikt hierbij de naam ‘Duivel’. Ook dit is een personiﬁcatie,
zoals blijkt uit de omschrijving: “die de macht over de dood had” (Heb 2:14).

Vraag 8: Wie heeft de macht over de dood?
Paulus gebruikt in deze uitleg van Gods heilswerk in Christus de termen ‘Duivel’
en ‘Satan’ niet. Hij verklaart het falen van zijn eigen pogingen de Wet van Mozes
altijd te volbrengen, door te zeggen: “Wij weten dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de Zonde” (Rom 7:14). Hij noemt zich dan
“krijgsgevangene” van “de wet van de Zonde” (vs. 23).
De overwinning van Christus
Na de beschrijving van de noodsituatie van de mens in Romeinen 7, vertelt Paulus over de bevrijding die Christus tot stand heeft gebracht.

Lees nu zelf Romeinen 8:3
Hij zet hiermee de personiﬁcatie van de Zonde voort. Deze Tiran oefende zijn
macht uit over mensen van vlees en bloed. Christus trad op diens terrein op, en
overwon hem. In alle vorige geestelijke krachtmetingen hadden mensen het onderspit gedolven; nu heeft de Tiran in een beslissende slag de nederlaag geleden. Paulus’ uitleg van Christus’ heilswerk is dat de Vader Zijn Zoon uit de in
zonde en dood vervallen mensheid heeft verwekt, zodat Hij – in zijn natuur van
vlees en bloed – de strijd zou aanbinden met de vijand waartegen allen moeten
strijden. Juist daarom is het geloof dat Christus in de volste zin van het woord ‘in
het vlees’ gekomen is – dat wil zeggen dat Hij waarachtig Mens was – essentieel.
Geen God in de gedaante van een mens, noch een engel, maar Gods Zoon door
verwekking uit de heilige Geest, met een menselijk lichaam met menselijke verlangens die verloochend moesten worden. En Hij behaalde die overwinning in
verbondenheid met en als Vertegenwoordiger van al Gods kinderen.
Na de twee machten zo te hebben voorgesteld, legt Paulus de betekenis van de
doop nader uit als het middel waardoor de gelovige uit zijn noodtoestand wordt
verlost. Door zich in een plechtigheid van diepgaande symboliek met Christus te
vereenzelvigen, kan hij zijn vroegere leven aﬂeggen. Daarmee gaat hij van het
regime van de Tiran over tot de heerschappij en bescherming van Christus, om
voortaan diens eigendom en dienaar te zijn. Hij wordt op symbolische wijze met
Christus gekruisigd, sterft, wordt begraven en staat weer uit het doopwater op,
als met Christus opgewekt in een geestelijke opstanding tot een nieuw leven

Lees nu zelf in Romeinen 6:3-6 wat Paulus hierover schrijft.
Elders in het Nieuwe Testament staan andere omschrijvingen van de doop.
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Vraag 9: Wat was volgens Jezus, in zijn gesprek met Nicodemus, noodzakelijk
om het Koninkrijk binnen te gaan?
Paulus brengt deze direct in verband met de doop in Christus, door te spreken
over een waterbad: “Hij [God] heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige Geest” (Tit 3:5). Hij beschouwt de doop
dan ook als een geestelijke reiniging, al wordt dit niet met zoveel woorden gezegd: “evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het
woord” (Efez 5:25,26). Wij mogen de doop ook zien als een verbondssluiting.
Maar zijn meest karakteristieke omschrijving van de doop, is die van de overgang van de doodstoestand van de natuurlijke mens tot nieuw leven in Christus.
Uitgangspunt is het geloof in Christus en inzicht in zijn heilswerk. De doop is dan
de daad van gehoorzaamheid, waarbij een mens formeel afscheid neemt van
zijn vroegere levenswijze. Hij kan aan zijn vroegere zelf afsterven, dank zij het
feit dat Christus als zijn Vertegenwoordiger eens voor altijd volledig aan de menselijke begeerten is afgestorven. De dopeling kan hierdoor een nieuw leven beginnen, als een discipel van Christus, en daarmee ook een aangenomen lid van
Gods familie. Christus is voortaan de Heer van zijn leven; en in dagelijkse gemeenschap met Hem probeert hij de diepgaande symboliek van de doop om te
zetten in het dagelijkse verloochenen van zichzelf en voor zijn Heer in de hemel
te leven. De gemeenschap met Christus werkt als een nieuwe, dynamische
kracht in zijn leven. En wanneer hij faalt, wordt hij bemoedigd en gesteund door
zijn overtuiging, dat zijn Heer in de hemel – voor wie hij leeft – altijd bereid is als
zijn Voorspraak en Hogepriester voor hem op te treden, en hem als Leidsman te
brengen tot de heerlijkheid die de Vader voor hem in voorbereiding heeft.
Antwoorden op de vragen

1. Als Christus niet is opgewekt, dan is er geen evangelie. Zie 1 Korintiërs 15:14.
2. Vele zonen tot heerlijkheid brengen. 3. “Wist u niet, dat Ik bezig moet zijn
met de dingen van mijn Vader?” (Luc 2:49). 4. “tot erkentenis van de waarheid
komen” en “tot bekering komen”. 5. Het zichzelf laten dopen volgens Jezus
woorden in Marcus 16:15 en 16. 6. In antwoord op de vraag van de berouwvolle
luisteraars naar Petrus’ toespraak op de Pinksterdag: “Wat moeten wij doen?”
antwoordt de apostel: “Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam
van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden” (Hand 2:38). Zie voor praktijkvoorbeelden: Handelingen 8:36-38 en 22:10 en 16. 7. de eeuwige dood
(Romeinen 6:23). 8. Alleen God overeenkomstig het principe: “Zie, alle zielen
zijn van Mij ... de ziel die zondigt, die zal sterven” (Ezech 18:4; Deut 32:39; 1 Sam
2:6) 9. Een ‘wedergeboorte’. Lees hiervoor Johannes 3:3 en 5.
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begrijpend zingen

Psalm 49

God zal mijn leven verlossen
De boodschap van deze psalm is eenvoudig: alle mensen zijn gelijk (vzn 2,3),
want allen zijn sterfelijk (vzn. 13-15,21) en slechts in God bestaat er hoop op leven (vs. 16). Maar zo denken tegenwoordig de meeste mensen zeker niet, zij “die
op hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich beroemen” (vs.
7); want “Hun diepste gedachte is, dat hun huizen altoos zullen bestaan, hun woningen van geslacht tot geslacht” (vs. 12). Al moet hun vermeend succes op kleinere schaal worden gezien als dat van koning Nebukadnezar, zij denken wel net
zoals hij: “Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb ... door de sterkte van
mijn macht en tot eer van mijn majesteit?” (Dan 4:30). En net zoals die koning,
zal op de kwade dag (vs. 6) de trotse mens vernederd worden.
In tegenstelling daarmee weet de wijze man dat hij op niets mag roemen. Zijn
huis bestaat niet altijd, en zijn eigen leven is eveneens van korte duur: “Hoe is uw
leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt” (Jak:14, HSV). Zelfs de goddelijke mens is niet in staat zichzelf van de
dood te redden, evenmin zijn naaste te helpen: “Niemand kan ooit een broeder
loskopen, noch God zijn losprijs betalen” (Ps 49:8). Wie dat echter wél heeft gepresteerd is de Here Jezus Christus, die is gekomen “om zijn leven te geven als
losprijs voor velen” (Mat 20:28).
Voor wie in Christus gelooft, bestaat er hoop op eeuwig leven na de dood. De
gelovige weet, dat er in het Nieuwe Testament uitvoerig gesproken wordt over
de opstanding. Maar ook in het Oude Testament; zo spreekt bijvoorbeeld deze
psalm duidelijk over opwekking uit het graf: “God zal mijn leven verlossen uit de
macht van het dodenrijk, want hij zal mij opnemen” (vs. 16). Ook Jesaja profeteert over de dag wanneer God de doden zal opwekken: “Herleven zullen uw doden ... opstaan zullen zij. Ontwaak en jubel, u, die woont in het stof!” (26:19).
Is Psalm 49 pessimistisch? Helemaal niet! Voor hen die alleen de rijkdom en praal
van dit leven zoeken is Psalm 49 wel negatief. Voor hen echter die uitzien naar
Gods Koninkrijk, heeft Psalm 49 een positieve boodschap: een belofte van opstanding en eeuwig leven.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
John Morris

Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling, tenzij anders vermeld
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Licht op de wereld en het Nieuws
belangrijke feiten in het licht van de Bijbel
5. Ontstaan van de huidige situatie (1)
Vanaf de oprichting van de staat Israël
in 1948 tot aan de ‘zesdaagse oorlog’
van 1967 was driekwart van wat nu Israël en de Palestijnse gebieden is, in handen van Israël. Het overige deel bestond
uit de Westelijke Jordaanoever, dat
door het Koninkrijk Jordanië was bezet,
en de Gazastrook, waarover Egypte het
gezag had. In de Zesdaagse oorlog van
1967 bezette Israël deze beide delen,
inclusief Oost-Jeruzalem, een strook
aan Syrië toebehorend land ten noordoosten van het meer van Galilea – bekend als de Golan Hoogten – en het Sinaï-gebied, dat later weer is teruggegeven aan Egypte. Sindsdien hebben de
Palestijnen*, van wie velen in deze gebieden woonden, druk uitgeoefend op
Israël om haar gezag over deze gebieden weer over te dragen en hen toestemming te geven voor de oprichting
van een eigen Palestijnse staat.
Internationale
onderhandelingen
(aangeduid als ‘het vredesproces’) hebben Israël ertoe bewogen in 1994-95
zel estuur te verlenen aan bepaalde
gebieden die de ‘Palestijnse Autoriteit’
vormden: Jericho en andere steden en
dorpen op de Westelijke Jordaanoever
en het merendeel van de Gazastrook.
Deze Palestijnse Autoriteit was niet autonoom, maar Israël ging met haar ‘land
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voor vrede’ onderhandelingen akkoord
met een geleidelijke gezagsoverdracht
aan de Palestijnen. Die waren van hun
kant echter niet tevreden met dit geleidelijke proces en, gesteund door de bredere Arabische wereld, drongen zij
steeds sterker aan op hun ‘rechten’ op
het land. Het is in feite geen geheim dat
zij het gehele gebied wilden hebben,
met Jeruzalem als hoofdstad. Internationaal overeengekomen voorstellen voor
een Arabisch-Palestijnse ona ankelijkheid wezen zij echter meer dan eens af:
in 1947, voorafgaand aan de oprichting
van de staat Israël, en opnieuw in 1999,
toen Yasser Arafat als voorzitter van de
Palestijnse Autoriteit het aanbod van
‘Camp David’ (in de V.S.) afwees, dat de
weg zou hebben vrijgemaakt voor een
volledig autonome Palestijnse staat.
Vanaf dat moment zat en zit de situatie
dan ook volledig in het slop. Zeker nu
ook het jongste plan (2020) van de VS is
verworpen. De opkomst van Hamas in
de Gazastrook, waardoor de ’Palestijnse
Autoriteit’ eigenlijk niet meer bestaat,
en is uiteengevallen in twee Palestijnse
gebieden, heeft de zaak er niet gemakkelijker op gemaakt. De regering op de
Westelijke Jordaanoever onder leiding
van president Abbas is gematigd, maar
Hamas is oorlogszuchtig en de aanhangers plegen voortdurend aanslagen.

Wanneer we deze situatie willen begrijpen, moeten we meer weten over de
identiteit en de historische achtergrond
van de partijen in dit conﬂict.
Tegenstrijdige aanspraken
Hoewel Israël ook inwoners kent uit andere etnische en godsdienstige groeperingen, is het grotendeels een Joodse
staat. Overal op aarde houden Joden
vol, dat hun aanspraken op dit gebied
(dat in feite tot ver buiten de huidige
grenzen reikt) tenminste 4000 jaar teruggaan, tot de tijd waarin hun voorvaderen – Abraham, Izak en Jakob – daar
voor het eerst woonden.
Ook de Palestijnen maken aanspraak op
een langdurige band met dit gebied. Zij
wijzen op het feit dat de Arabieren eveneens afstammen van Abraham, maar
dan via Ismaël, Esau en anderen. Qua
oorsprong zijn zij inderdaad verwanten
van de Joden. Op basis van deze afstamming van Abraham maken de huidige
inwoners van de betwiste gebieden van
de Westelijke Jordaanoever en de
Gazastrook aanspraak op gelijke rechten op het land. Daarnaast baseren zij
hun rechten ook op hun eeuwenlange
bewoning van het land, en houden vol
dat de Joden, voor wie de huidige staat
Israël werd opgericht, latere immigranten zijn, die daarom minder recht hebben om daar te wonen. Deze beweringen dienen we daarom nader te onderzoeken.
Joden en Arabieren in het land
Laten we eerst de gebeurtenissen de
revue laten passeren die tot de huidige
situatie hebben geleid. We moeten
daarvoor veel verder terug in de tijd dan
Stanley Owen en Jan Koert Davids

1967 of 1948. Eerder in deze artikelserie
zijn we al enkele duizenden jaren teruggaan, tot de tijd van de eerste voorvaderen van de Joden en de Arabieren, maar
nu zullen we uitsluitend naar de afgelopen 2000 jaar kijken.
Het staat buiten kijf dat aan het begin
van de 1e eeuw na Chr., ten tijde van
Jezus Christus, het land ‘Palestina’ door
Joden werd bewoond, zij het onder Romeinse overheersing. Maar uiteindelijk
kwamen de Joden zo tegen Rome in
opstand dat de Romeinen Jeruzalem
belegerden en innamen. In het jaar 70
werd de tempel verwoest; duizenden
Joden kwamen om, en na een hernieuwde opstand in 135 werden de meeste
overgebleven Joden verbannen uit het
land. Zij trokken uiteindelijk naar alle
delen van de wereld.
(vervolg op pagina 36)

* De naam ‘Palestina’ voor wat in OudTestamentische tijden ‘Kanaän’ heette –
dat is het gehele gebied langs de oostkust van de Middellandse Zee – is ingevoerd door de Romeinen, die dat praktischer vonden dan een opsomming van
Judea, Samaria, Galilea, Syrië en nog
een aantal andere namen van gebieden.
Na de verdrijving van de laatse Joden uit
het land, in het jaar 135, is het de exclusieve aanduiding geworden van dit gebied. De naam stamt af van ‘Filistea’,
dat in Bijbelse tijden het woongebied
van de Filistijnen aanduidde – globaal
de huidige Gazastrook. Door deze naam
te gebruiken willen de Palestijnen echter niet de indruk wekken dat zij zouden
afstammen van de Filistijnen, want dat
waren noch Arabieren, noch nakomelingen van Abraham.
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Vertrouwen op God (1)
Een geloof onder druk
Het verheugt mij altijd weer als iemand zich, als volwassene, bewust laat dopen.
De doop zelf kan ons niet redden, maar het is een openlijk getuigenis van het
vertrouwen dat God al onze schulden zal kwijtschelden, op de dag dat Hij allen
oordeelt. Dat is inderdaad een vertrouwen, een bewijs van geloof; want wanneer
die dag gekomen is, en het zou blijken dat dit vertrouwen misplaatst was, is het
te laat om nog wat anders te kiezen. Dus wie zich laat dopen, spreekt daarmee
uit dat hij er vast van overtuigd is dat God zal doen wat Hij heeft gezegd.
Neem je daarmee een risico? Of is het gewoon een soort levensverzekering? Zo
van: ik heb niets te verliezen; baat het niet dan schaadt het niet. Maar ‘schaadt’
het echt niet? Er zijn tijden geweest waarin het levensgevaarlijk was om in de
God van de Bijbel te geloven, en het vertrouwen van die gelovigen is toen zwaar
op de proef gesteld. En er zijn landen waar dat nog altijd zo is. In dit land is dat
nu niet zo, maar toch moeten we er niet te vast op rekenen dat dit zo zal blijven.
We leven in een wereld waarin de enige zekerheid is dat alles onzeker is. De gelovige in Christus leeft in een spanningsveld tussen een fundamentalistische nietwesterse religie, die alles dreigt te vernietigen dat westers is, en daarbij geen
onderscheid maakt; een fundamentalistisch westers christendom, dat ertoe
neigt die dreiging te zien als Gods oordeel over de ‘goddeloze’ maatschappij (en
die de schuld daarvoor dan zoekt bij groepen die niet fundamentalistisch genoeg
zouden zijn); en tenslotte atheïsten (waar de humanisten zich ook onder geschaard hebben) die alle religie op één hoop vegen en het liefst volledig uit deze
wereld zouden willen uitbannen. Daar hebben wij in dit land misschien nog niet
zo’n last van, maar elders in de wereld (zoals in het Verenigd Koninkrijk) duidelijk
wel, en ook hier zijn de eerste tekenen daarvan wel degelijk al waar te nemen.
Ben je dan niet lichtelijk gestoord wanneer je je nu nog tot zo’n blijkbaar uitstervende, of in elk geval in toenemende mate riskante, religie bekeert? Waarom
doe je dat? Ik denk om dezelfde redenen dat mensen dit 2000 jaar geleden deden – toen het evenmin gemakkelijk was om een belijdend christen te zijn – namelijk omdat je een rotsvast vertrouwen hebt in die God van de Bijbel en in Zijn
beloften. Laten we daar dan maar eens wat verder naar kijken.
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Leren geloven
Al vanaf de middeleeuwen hebben mensen geprobeerd het bestaan van God te
bewijzen, eerst met ﬁlosoﬁsche argumenten, vervolgens met verondersteld wetenschappelijke bewijzen. Maar dat is nooit zo succesvol geweest. Je vindt dit
soort argumenten dan ook nergens in de Bijbel. De fundamentele fout daarvan is
dat ze zijn bedoeld om onze buurman te overtuigen. De vraag die werkelijk van
belang is, is: wat overtuigt mijzelf? En daar geeft de Bijbel juist wel antwoord op.
God vertelt in Zijn Woord wie Hij is, wat Hij is. Vervolgens lezen we over mensen
die daar geloof aan hebben gehecht, en die hun leven hebben gebaseerd op dat
geloof; en die vervolgens in hun leven hebben ervaren dat Hij inderdaad is wie Hij
zegt te zijn. Dàt is zo’n bewijs dat onszelf kan overtuigen. God vraagt ons Hem
op die manier op de proef te stellen: vertrouw op Mij en Ik zal je laten ervaren dat
dit vertrouwen terecht was. Zo leren we geloven. Maar een andere keer stelt God
ons op de proef; dan vraagt Hij van een gelovige een bijzondere daad van geloof;
en wanneer die dan inderdaad voldoende geloof heeft, en doet wat God van hem
vraagt, ervaart hij dat God op Zijn beurt doet wat Hij heeft beloofd. Dat alles is
een leerproces, dat komt niet ineens. Het vraagt oefening. En wanneer je je daaraan onttrekt, zul je het nooit leren. Maar wanneer je bereid bent je te oefenen,
groei je steeds verder in dat geloof. In de Bijbel vinden we voorbeelden van mensen die stap voor stap leerden geloven. Zij wandelden met God. Dat zijn voorbeelden, die er niet voor niets staan. We moeten daarvan leren: zó moet het.
Wat is het geloof nu precies?
Voor veel Joden in oudtestamentische tijden betekende het geloof dat je je aan
een stelsel van regels diende te houden: dit moet – dat mag niet. En voor veel
christenen in onze eigen dagen is dat nog steeds zo. Voor veel anderen is het een
ervaring, een beleven: het geeft je een goed gevoel. Voor weer anderen is het
vooral naastenliefde. En ik zal de laatste zijn om te zeggen dat naastenliefde er
niets mee te maken heeft. Maar toch is ook dat niet de essentie.
Het geloof is vóór alles een mentaliteit of, om het Bijbelse woord te gebruiken,
een gezindheid, de ‘geest van Christus’, zoals de apostel Paulus het noemt (bijv.
in Romeinen 8:9). In zijn brief aan de gemeente te Filippi drukt hij dat zo uit:
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij
naar Gods beeld geschapen was, er niet aan dacht zich de gelijkheid met God
door roof toe te eigenen [zoals Adam deed], maar die Zichzelf ontledigd heeft
[zijn leven heeft ‘uitgegoten in de dood’ zoals de lijdende knecht uit de profetie
van Jesaja], en de rol van een dienstknecht op zich heeft genomen … En Hij
heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood
aan het kruis. (Flp 2:5-8, ten dele eigen vertaling)
Rudolf Rijkeboer
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Vertrouwen op God
Hij heeft, in de woorden van de schrijver van de brief aan de Hebreeën (5:8)
…hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.
Dat is wat God van de gelovige vraagt: bereid zijn jezelf te vernederen en een
dienstknecht te zijn. Bereid zijn wat het leven over je brengt (dus eigenlijk wat
God je toedeelt) te aanvaarden, er op vertrouwend dat God uiteindelijk alles in de
hand heeft en alles leidt, dat er niets gebeurt buiten Hem om, en dat aan het eind
alles goed komt. Dit is de weg om gehoorzaamheid te leren.
Dat was eigenlijk ook al de bedoeling van de Wet. Op de vraag van een Schriftgeleerde “Meester, wat is het grote gebod in de wet?” was zijn antwoord:
U zult de Here, uw God, lie ebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en
met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan
gelijk, is: u zult uw naaste lie ebben als uzelf. (Mat 22:36-39)
Maar ook de rabbijnen zelf vatten het zo samen. Het ging er niet om dat je je
hield aan allerlei regeltjes, het ging om de liefde voor God. Maar er is weinig dat
wij echt voor God kunnen doen; Hij heeft onze hulp niet nodig. Wat we wel kunnen doen is onze medeschepselen onze liefde betonen. Maar wanneer Jezus hier
zegt dat het tweede ‘aan het eerste gelijk is’, zegt Hij feitelijk dat het lie ebben
van je naaste de manier is om je liefde voor God in de praktijk te brengen.
Jakobus (de hal roer van Jezus) zegt daarover (en ik citeer de NBV):
Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij
handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder
of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt
dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met
geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. (Jak 2:14-17 )
Geloof moet ‘blijken’; en de enige manier waarop dit kan is uit daden die met dat
geloof in overeenstemming zijn. Let op zijn woordkeus. Hij zegt niet dat iemand
die zegt te geloven, maar er niet naar handelt, tekortschiet. Zulk geloof, zegt hij,
is dood! Het bestaat niet eens! En kort daarvóór (2:8) heeft hij dat de ‘koninklijke
wet’ genoemd, waarmee hij alleen maar kan doelen op die uitspraak van Jezus.
De apostel Johannes zegt het in deze woorden:
Indien iemand zegt: Ik heb God lief, maar zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lie eeft, kan ook God, die
hij niet gezien heeft, niet lie ebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God
lie eeft, moet ook zijn broeder lie ebben. (1 Joh 4:20-21)
28

1
Ook dit is een rechtstreekse verwijzing naar Jezus’ uitspraak. Want dat moet hij
bedoelen met “dit gebod hebben wij van Hem”.
En, ten slotte, nogmaals de apostel Paulus, die het zo verwoordt (Gal 2:19-20):
Want ik ben … voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik
gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
En dat brengt ons op een andere beeldspraak, die van de wedergeboorte.
Wedergeboren
In zijn gesprek met Nikodemus zegt Jezus:
Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk
van God zien. (Joh 3:3 NBV)
De mens voldoet van nature niet aan Gods maatstaven; dat lukt hem alleen wanneer hij zich daartoe laat opleiden. En dan hebben we het kennelijk niet over een
beetje bijschaven, maar over een verandering zo radicaal dat het resultaat een
totáál ander mens is. Dat vraagt een intensieve oefening. En dat is het waar het
in een leven in Christus om gaat. Paulus komt daar regelmatig op terug. In zijn
brief aan de Efeziërs wijst hij op het losbandige leven van de wereld om hen
heen, en concludeert dan:
Maar u geheel anders: u hebt Christus leren kennen. U toch hebt van Hem gehoord en bent in Hem onderwezen … dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de
oude mens aﬂegt, die naar het verderf gaat, naar zijn misleidende begeerten,
dat u verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet,
die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
(Efez 4:20-24)
Hij spreekt hier over de oude mens en de nieuwe. Die oude hebben zij
‘uitgetrokken’, zoals je een kledingstuk uittrekt, en de nieuwe hebben zij daarvoor in de plaats ‘aangetrokken’. En de manier waarop ze dat hebben gedaan,
heeft te maken met ‘de geest van hun denken’ die hen verjongt. Inderdaad: een
zaak van mentaliteit, van gezindheid. Je moet de menselijke manier van denken
aﬂeren en daarvoor in de plaats een goddelijke manier van denken aanleren.
Aan de gemeente te Kolosse schrijft hij dat zij
… de oude mens met zijn praktijken (hebben) afgelegd, en de nieuwe aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper
[dezelfde beeldspraak als hiervoor in zijn brief aan de Efeziërs] … Doe dan
aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld … En doe bij dit alles de liefde
aan, als de band van de volmaaktheid. (Kol 3:9-14)
wordt vervolgd
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Ontmoeting

met:

Tijdens de regering van Salomo was er vrede in het gehele rijk. Toch ontstonden al de eerste scheurtjes, en voor het eerst zien we een aanduiding
van de splitsing van het rijk, als in 1 Koningen 4:22 over Juda en Israël
wordt gesproken.
Salomo begon trouw en hield zich aan de Wet, zoals zijn Vader David. David had veel vrouwen, maar alleen uit Israël. Salomo ging een stap verder,
zijn eerste vrouw kwam uit Egypte. Na de bouw van de tempel mocht zij
niet in Jeruzalem blijven wonen: “mijn vrouw mag niet in het huis van David, de koning van Israël, wonen, want de plaatsen waar de ark van de
HEERE naartoe gekomen is, zijn heilig” (2 Kron 8:11). God had hem wijsheid gegeven maar ook rijkdom. In Matteüs 6 lezen we dat menselijke rijkdom lang niet zo mooi is als de natuur: “Kijk naar de lelies in het veld, hoe
ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in
al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze” (vzn 28,29).
De roem, wijsheid en rijkdom van Salomo werd overal gehoord, en maakten de volken in het Nabije Oosten nieuwsgierig: “En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van alle koningen van
de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden” (1 Kon 4:34). Ook de koningin van Scheba (HSV Sjeba) uit het zuiden (een gebied waarschijnlijk in het
zuidwesten van het Arabisch schiereiland) hoorde van Salomo. Zij wilde
het met eigen ogen zien en horen. Ze was buiten zichzelf, en zei: “Het was
de waarheid, wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb … Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, die
voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen!” (1 Kon 10:6-8). Ze
besefte dat dit geen menselijke, maar een goddelijke oorzaak had: “ Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u heeft gehad, door u op de
troon van Israël te zetten!” (vs. 9).
Jezus wijst later op haar (Matteüs 12). Hij verwijt de mensen dat zij niet in
Hem, de Grote Koning, geloven: “De koningin van het Zuiden zal in het
oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen
van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie,
meer dan Salomo is hier” (Mat 12:42).
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bijzondere
Bijbelpassages uit de HSV

Salomo (2)
Maar ondanks zijn prachtige spreekwoordelijk geworden woorden over
wijsheid in Spreuken, dwaalde Salomo af. Zijn praalzucht was zo groot,
dat hij zijn verplichtingen tegenover God en het volk niet nakwam. Na de
bouw van de tempel bleef hij bouwen aan vele bouwwerken. Daar was
veel geld voor nodig, en heel veel mensen en de belasting werd erg hoog.
Ook de verplichte dienst voor de koning werd erg zwaar. Salomo zocht de
eer van mensen en niet van God. Hij kocht veel paarden, terwijl in de Wet
een aantal voorwaarden stond waar een koning aan moest voldoen. Hij
mocht niet veel paarden hebben, niet veel zilver en goud, niet veel vrouwen (Deut 17:14-19; 1 Kon 10:25-11:8). Hij moest een afschrift van de Wet
hebben. In Deut 17:20 lezen we waarom: “opdat zijn hart zich niet verheft
boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod”. Steeds verder
dwaalde Salomo af. Hij hield erg van vrouwen en nam ze overal vandaan.
Al die vrouwen brachten hun eigen goden mee. Zij verleidden hem om
met hen die afgoden te dienen. Hij ging zelfs zover dat hij tempels voor
hun afgoden liet bouwen. God werd toornig op hem: “Omdat het bij u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u geboden heb, niet
in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het
aan uw dienaar geven” (1 Kon 11:11). God zorgde voor tegenstanders. Salomo verootmoedigde zich niet zoals zijn vader David. Hij bleef doorgaan,
en deed zoals Saul, door te proberen zijn tegenstander te doden. Tegen
Saul was gezegd: “De HEERE heeft vandaag het koningschap van Israël
van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u” (1
Sam 15:28). En nu zien we dat het koningschap afgescheurd zal worden
van Salomo. De profeet Ahia kreeg de opdracht Jerobeam tot koning aan
te wijzen: “Toen pakte Ahia het nieuwe kleed dat hij aanhad, en scheurde
het in twaalf stukken. Hij zei tegen Jerobeam: Neem er tien stukken van
voor uzelf. Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zie, Ik ga het koninkrijk uit de hand van Salomo losscheuren en Ik zal u tien stammen geven. Maar één stam zal voor hem zijn, omwille van Mijn dienaar David en
omwille van Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israël heb verkozen” (1 Kon 11:30-32). Het koninkrijk werd verdeeld in Juda en Israël.
Maar de belofte van God werd niet gebroken. Jezus Christus, Gods ware
Geliefde, zal binnenkort Koning worden over heel de aarde.

vrouwen
Nel Davids

en

mannen

in

de

Bijbel
31

De

aanklager is neergeworpen (1)

Het beeld van een rechtsgeding
In het boek Zacharia staat de ‘satan’ aan de rechterhand van de hogepriester Jozua
“om hem [Jozua] aan te klagen” (Zach 3:1). In het verhaal van Job is te zien dat daar
eigenlijk hetzelfde gebeurt; daar komt hij om “zich voor de HERE te stellen”. Kennelijk stond in een rechtsgeding de aanklager aan de rechterhand van de beschuldigde:
“een aanklager sta aan zijn rechterhand” (Ps 109:6). Op andere plaatsen is het de
HERE Die Zijn volk aanklaagt:
… aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester! (Hosea 4:4)
Want de HERE heeft een aanklacht tegen zijn volk. (Micha 6:2)
Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de
meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de HERE van de
heerscharen. (Mal 3:5)
In al deze gevallen is de aanklacht terecht (vergelijk Jesaja 59:4 “een gegronde aanklacht”), en wordt er een ander woord gebruikt dan satan in Job en Zacharia.
Dit roept het beeld op van een rechtsgeding met een rechter, een aanklager en een
beschuldigde. Het woord ‘rechtsgeding’ als zodanig komen we vaker tegen in het
Oude Testament. Zo heeft de HERE een rechtsgeding tegen de volken die Israël verdrukken (Jesaja 41:1,21; Jeremia 25:31); maar ook met Israël en Juda, “omdat er geen
trouw, geen liefde en geen kennis van God is in het land”, en om hun wandel, hun
daden (Hosea 4:1 en 12:3) – vooral afgoderij (zie Jeremia 2:9).
De behoefte aan een pleiter, voorspraak, middelaar
Maar wat er lijkt te ontbreken, is iemand die tussenbeide komt, of het opneemt voor
de beschuldigde, zeker als er sprake is van een onterechte, of zelfs valse, aanklacht.
Job is op zoek naar zo iemand. In hoofdstuk 9 gaat hij ervan uit dat God hem ergens
schuldig voor heeft verklaard, en hij alleen Hem, de Rechter, om genade zou kunnen
smeken (vers 15). In ieder geval is hij zich ervan bewust, dat hij God niet ter verantwoording kan roepen, als het ware een rechtszaak tegen Hem aanspannen. Het
‘maximaal haalbare’ is op dat moment, in zijn ogen, een ona ankelijk iemand, die
tussen hem en God in gaat staan; “Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die
zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen …” (zie vzn 32,33). Dit idee van
‘scheidsrechter’ komt overeen met het nieuwtestamentisch begrip ‘middelaar’, dat
we later nog gaan bekijken. In hoofdstuk 13 wil hij zijn zaak zelf voor God bepleiten
(vers 3). In hoofdstuk 16 is God zijn Tegenstander geworden (vers 9), maar aan de
andere kant houdt hij eraan vast, dat God alle dingen weet, ook dat hij onschuldig is:
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“Maar ook nu, zie mijn Getuige is in de hemel, mijn Pleitbezorger in de hoge” (vs.
19). En in hoofdstuk 19 lijkt hij overtuigd: “Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten
laatste zal Hij op het stof optreden” (vs. 25). Ontevreden met de woorden van Job en
zijn oudere vrienden, mengt de jongeman Elihu zich in het gesprek, omdat Job zegt:
“Ik ben rein, zonder overtreding, ik ben zuiver en zonder ongerechtigheid”. Als dat
werkelijk zo is, zegt hij, dan is er een mogelijkheid:
Indien een engel hem terzijde staat, een voorspraak, een uit duizend, om een mens zijn
onschuld te kennen te geven, dan zal Hij Zich zijner erbarmen en zeggen: Bevrijd hem,
dat hij niet in de groeve dale, de losprijs heb Ik verkregen. (Job 33:23,24)
Het begrip ‘voorspraak’ is in het Nieuwe Testament toegepast op Christus, met het
woord parakleet, ‘pleitbezorger’, dat helaas enkele keren is vertaald met ‘Trooster’.
Op enkele plaatsen in het Oude Testament vragen gelovigen God om hun rechtsgeding tegen de hun vijandig gezinde mensen te voeren, dus voor hen op te komen.
David bidt: “… o Here … Waak op en ontwaak voor mijn recht, voor mijn rechtsgeding, o mijn God en mijn HERE. Doe mij recht naar uw gerechtigheid, o HERE, mijn
God” (Ps 35:22-24; vergelijk Ps 43:1, Ps 119:154, Klaagl 3:58). In Psalm 9 kan hij zeggen: “… mijn pleitzaak en mijn geding hebt u berecht” (vs. 5). Salomo zegt in Spreuken 22: “Beroof de geringe niet, omdat hij arm is, en vertreedt de ellendige niet in de
poort; want de HERE zal hun rechtsgeding voeren” (vzn 22,23). In hoofdstuk 23 zegt
hij, dat God op die wijze optreedt als hun Losser: “Verleg de aloude grenzen niet en
kom niet op de akker van de wezen, want hun Losser is sterk; Hij zal hun rechtsgeding tegen u voeren” (vzn 10,11).
Het principe van (ver)lossing
Dus zowel in Job als in Spreuken is God de Losser. Maar wat is een ‘losser’? In de Wet
van Mozes was een voorziening opgenomen, om iets of iemand los te kopen. In het
geval, bijvoorbeeld, dat iemand zich moest verkopen – omdat hij verarmde – kon hij
zichzelf, of een familielid hem, lossen. Hetzelfde was mogelijk om te voorkomen dat
het land (inclusief het huis buiten de steden daarop), dat Israël van God als erfenis
had ontvangen, voorgoed in handen kwam van vreemdelingen of een andere familie. Lossen is dus, eenvoudig gezegd, vrijkopen. In Leviticus 25:47-49 lezen we hier
het volgende over:
Wanneer het vermogen van een vreemdeling of bijwoner bij u toeneemt, en uw broeder
bij hem verarmt en zich aan die vreemdeling of bijwoner bij u, of aan iemand die uit een
geslacht van vreemdelingen a omstig is, verkoopt, dan zal hij, nadat hij zich verkocht
heeft, recht van lossing hebben: een van zijn broeders mag hem loskopen; of zijn oom of
de zoon van zijn oom mag hem loskopen, of zijn naastbestaande uit zijn geslacht mag
hem loskopen, of, als zijn vermogen toereikend wordt, mag hij zich zelf loskopen.
En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en u bent
vreemdelingen en bijwoners bij Mij. In het gehele land, dat u in bezit hebt, zult u lossing
voor het land toestaan. Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezitting heeft
Jan Koert Davids
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moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als losser optreden, en hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen. (vzn 23-25 – zie het boek Ruth voor een
praktijkvoorbeeld van lossing)
Maar het kan nog verder gaan. Als iemand medeverantwoordelijk was voor de dood
van een ander, was hij in principe onderworpen aan een doodvonnis. In bepaalde gevallen kon hij daar echter aan ontkomen:
Indien hem een zoengeld opgelegd wordt, dan zal hij alles wat hem opgelegd wordt, als
losprijs voor zijn leven geven. (Ex 21:30)
Bij eigen verantwoordelijkheid voor de dood van een ander, was zo’n ‘zoengeld’ of
losprijs niet mogelijk:
u zult voor het leven van een doodslager, die de dood schuldig is, geen losgeld aannemen, maar hij zal zeker gedood worden. (Num 35:31)
Dit principe is van groot belang voor het begrijpen van wat God doet, om mensen los
te kopen van zonde en dood. De Wet voorzag in de mogelijkheid om in bepaalde gevallen aan een doodvonnis te ontkomen, maar de ‘geloste’, de ’vrijgekochte’, was in
algemene zin nog steeds aan de dood onderworpen. Op zekere dag zou hij delen in
Gods doodvonnis over Adam, na diens zonde. In Psalm 49:8-10 staat:
Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch God zijn losprijs betalen – te hoog is immers de prijs voor hun leven, en voor altijd ontoereikend – dat hij voor altijd zou voortleven, dat hij het graf niet zou zien.
En God vroeg door de profeet Hosea:
Zou Ik hen [Israël] uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? (Hos
13:14)
Bezit kun je met geld loskopen, maar je leven niet of slechts tijdelijk. In Jesaja wordt
dit toegepast op de bevrijding van Israël. De HERE beschouwt Zijn volk als Zijn vrouw.
In hoofdstuk 52:3 zegt Hij: “Om niet bent u verkocht, zonder geld zult u worden gelost”. In hoofdstuk 54:5-8 is God de Losser van Zijn volk:
Uw man is uw Maker, HERE van de heerscharen is zijn naam; en uw Losser is de Heilige
van Israël, God van de gehele aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en
diep bedroefde vrouw heeft u de HERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij
versmaad werd – zegt uw God. Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een
ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u,
zegt uw Losser, de HERE.
Het tussenliggende hoofdstuk toont hoe God Zijn volk lost: door de lijdende Knecht:
Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de
straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. (Jes 53:5)
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Hij – de Knecht, de Messias, Gods Zoon – heeft de ‘losprijs betaald’; niet met geld,
maar door zijn levensbloed. Zo schrijft Petrus – met een duidelijke herinnering aan
Leviticus 25, Psalm 49 en Jesaja 52-54
… wandel … in vreze de tijd van uw vreemdelingschap, wetende, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, bent vrijgekocht van uw ijdele wandel … maar met het
kostbare bloed van Christus … (1 Pet 1:17-19)
Daarom zegt Jezus, als de Knecht uit Jesaja, in verband met de aankondiging van zijn
lijden en sterven:
… de Mensenzoon is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn
leven te geven als losprijs voor velen.(Mar 10:45, Mat 20:28)
Paulus herinnert in zijn brief aan de Galaten aan het principe, dat iemand dienstbaar
is geworden (slaaf), maar door Christus is vrijgekocht om vrij, zoon, te zijn. Na te hebben verklaard dat allen die zich niet volmaakt houden aan de Wet, onder ‘de
vloek’ (van de dood) liggen, geeft hij de ‘oplossing’ voor de bevrijding van die vloek:
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden ... (Gal 3:13)
Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen,
opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. (4:4,5)
Wat hij bedoelt is het slavenjuk van een Wet die leidt tot de dood, omdat niemand de
Wet volmaakt kan naleven. Een mens in Israël die verarmde, en niet meer voor zichzelf en zijn familie kon zorgen, verkocht zich om verzekerd te zijn van voedsel en onderdak (dus leven). In geestelijke zin is dit net zo. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt:
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij [Jezus] daaraan deel
gekregen, opdat Hij door zijn dood [de losprijs] hem, die de macht over de dood had, de
duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst
voor de dood tot slavernij gedoemd waren. (Heb 2:14,15)
Met die angst voor de dood die hen tot slaven maakte, kan niets anders bedoeld zijn
dan een krampachtig pogen om door een wettisch leven behouden te worden. Maar
Jezus en de apostelen maken duidelijk dat dit niet kan, omdat, nogmaals, niemand
volmaakt is of kan worden door te leven volgens wetten. Het gaat om geloof van de
kant van de mens en genade van de kant van God. Jezus zegt:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En
de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u
vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. (Joh 8:34-36)

wordt vervolgd
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Licht op de wereld en het Nieuws
(vervolg van pagina 25)

Ondanks dit alles bleven sommige Joden echter in het land achter, vooral in
Galilea, en zetten daar hun Joodse manier van leven voort. En in de loop van
de jaren kwamen ook steeds meer Joden terug. Sinds Bijbelse tijden hebben
er feitelijk in de ‘vier heilige steden van
het Jodendom’ – Jeruzalem, Hebron,
Tiberias en Safed – voortdurend Joden
gewoond. Terwijl de achtereenvolgende overheersers kwamen en gingen –
Bizantijnen, Arabieren, Kruisvaarders,
Mameluken, Ottomanen en Britten –
bleven de Joden – soms gedoogd, vaker
vervolgd – daar aanwezig. Voor het
grootste deel van de periode tussen de
1e en de 19e eeuw lag het land zelf echter grotendeels braak. In feite was Palestina geen land als zodanig, en er bestond absoluut niet zoiets als een Palestijns volk: Arabieren en Joden woonden
eenvoudigweg naast elkaar, en vaak
ook in vrede met elkaar.
De huidige toestand, met zoveel onderlinge strijd tussen Moslims en Joden, in
aanmerking genomen, moeten wij ons
afvragen welk eﬀect de opkomst van de
Islam in de 7e eeuw heeft gehad. Welnu:
aanvankelijk bleven de verhoudingen
tussen de Joden en de Arabieren redelijk goed; feitelijk woonden veel Joden
in Moslimlanden, inclusief Arabië, en
waren daar voorspoedig. De profeet
Mohammed had wel eens gezegd: “Er
mogen op het Arabische Schiereiland
geen twee godsdiensten tegelijk zijn”,
en er zijn passages in de Koran te vin-
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den die de Moslims aansporen om de
Joden aan te vallen. Maar niettemin
hebben Joden en Arabieren elkaar
bijna 1300 jaar in het Midden-Oosten
redelijk verdragen. Feitelijk moeten
we met droe eid constateren, dat de
Joden meer hebben geleden door de
handen van zogenaamde ‘christenen’,
in het bijzonder tijdens de Kruistochten, dan door de handen van welke
andere groep ook.

Zionisme en de Joodse ‘terugkeer’
In de 19e eeuw trok een nieuwe golf
Joodse immigranten naar het Heilige
Land, en aan het eind van die eeuw
was er de opmerkelijke opkomst van
het Zionisme. Vroeg in de 20e eeuw
toonde Groot Britannië belangstelling
voor de idee van een ‘Joods thuisland’,
wat leidde tot de bekende “Balfour
Verklaring” (een door de toenmalige
Britse premier Balfour ondertekende
regeringsverklaring):
“Zijner Majesteits regering staat positief tegenover de vestiging in Palestina
van een Nationaal Tehuis voor het
Joodse volk, en zal haar uiterste best
doen om de verwezenlijking van dit doel
te bevorderen, met dien verstande dat
niets zal worden ondernomen dat de
burgerlijke en godsdienstige rechten
van de bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina zou kunnen benadelen…”
(wordt vervolgd)

