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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: Na zijn kruisdood was Jezus drie dagen in het graf, en daarna
nog veertig dagen op aarde voor zijn hemelvaart. Toch zei Hij tot de
man aan het kruis dat die ‘heden’ met Hem in het paradijs zou zijn
(Lukas 23:43).
Antwoord: Dit is het ene probleem bij deze opvatting van Jezus’
woorden. Het andere is dat er op dat moment helemaal geen paradijs
was. We kennen het paradijs uit Genesis. We vinden dat woord niet in
onze vertalingen, maar de Griekse vertaling van het OT (de zgn. Septuaginta) vertaalt ‘de hof van de HEERE’ of ‘Eden’ bijna altijd met paradeisos,
het woord dat Jezus hier gebruikt. Dat woord komt verder nog voor in
Op 2:7: “Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des Levens, die midden in het paradijs van God staat”.
De vraag van de man aan het kruis was ten eerste: “Heere, denk aan mij,
als U in Uw Koninkrijk gekomen bent”. Jezus’ antwoord is (verkort): “Ik
zeg u, u zult met Mij in het paradijs zijn”. Hij moet met dat paradijs dus
wel ‘zijn Koninkrijk’ bedoelen. Ook in Openbaring beschrijft Hij dat toekomstige Koninkrijk als een ‘hersteld paradijs’. Maar dat Koninkrijk moet
nog altijd komen. Lukas vertelt dat Hij 40 dagen aan zijn discipelen is
verschenen “en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreﬀen” (Hand 1:3). Toch vragen zij dan nog: “Heere, zult U in deze tijd
voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Hand 1:6). Zijn antwoord is
niet dat het Koninkrijk iets anders is dan zij denken, maar dat het niet
hun zaak is te weten wanneer dat wordt hersteld (vs. 7). Dat is iets voor
de toekomst, wanneer Hij terugkomt.
De vraag was vervolgens: “Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk
gekomen bent”. Ook deze man spreekt over de toekomst. Dat woord
‘wanneer’ (hotan) betekent: ‘wanneer dan ook’, wanneer de tijd eenmaal
daar is. Ook hij weet niet wanneer dat zal zijn, maar die tijd komt een
keer, en daarover spreekt hij. Hij heeft niets meer te bieden en kan alleen nog maar een beroep doen op Jezus’ genade. Hij vraagt daarom
niet om een belofte dat Jezus hem in het oordeel zal aannemen, maar
alleen om dan nog aan hem te denken. Maar Jezus’ antwoord is niet dat
Hij aan hem zal ‘denken’, maar dat Hij hem wel degelijk nu die belofte
geeft die hijzelf niet durfde vragen. De nadruk ligt dus op dat ‘nu’. Daarom ligt het voor de hand de tekst te lezen als: “Ik zeg u nu (‘heden’, nu
al): gij zult met Mij in het paradijs (dat Koninkrijk) zijn”. Het Grieks laat
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dat toe. Dat je dan ook moet lezen ‘u zult’ i.p.v. ‘zult u’, is iets van onze
taal, dat in het Grieks geen rol speelt. En wanneer je het zo leest lost dat
beide problemen op.
Niemand besefte beter dan deze man dat een kruisiging het absolute
einde was. Maar terwijl Jezus’ discipelen menen dat met diens kruisdood
alles is afgelopen (Luk 24:21), belijdt hij dat die Jezus aan dat kruis naast
hem de toekomstige Wereldkoning zal zijn, en dus weer uit die dood zal
opstaan. En dat Hij ook zal beslissen wie er in dat Koninkrijk zal worden
toegelaten. Hij erkent dat zijn eigen dood terecht is (Luk 23:41), en dat
Jezus onschuldig is. En hij doet dat openlijk, wetende dat hij daarmee de
spot van de massa uitlokt. Hij was bereid ‘de smaad van Christus te dragen’ (Heb 13:13). Hij moet Jezus hebben horen prediken (zo goed was hij
wel op de hoogte), maar heeft het kennelijk gezocht in opstand tegen
Rome. Nu beseft hij te laat dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt.
Hij kan nu weinig anders doen dan dat te belijden. Maar wat een geloof!
Lukas vertelt dit verhaal niet zomaar. Dit is een les voor de lezer. Deze
man is het prototype van de ware gelovige, die niets te bieden heeft dan
zijn berouwvolle schuldbelijdenis, en die niets kan vragen dan genade.
Maar hij kan geloof tonen, en dat doet deze man. “Indien iemand achter
Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge
Mij.” Deze man is daarvan het beeld: zó moet het.
Paulus noemt de doop een symbolisch sterven en opstaan met Jezus, en
spreekt van een ‘met Christus gekruisigd worden’ (Rom 6:6). Hij moet
daarbij deze man voor ogen hebben. Alleen Lukas beschrijft dit, en Paulus moet daarvoor zijn bron zijn geweest, want de nog onbekeerde student Saulus van Tarsus zal bij deze kruisiging onder de toeschouwers
zijn geweest. Lukas beschrijft hier de gebeurtenis waar Paulus zijn beeld
van ‘met Christus gekruisigd’ op baseert. Dat is ook het antwoord aan
wie klagen dat deze man behouden wordt zonder te zijn gedoopt: hij
heeft in werkelijkheid gedaan, wat anderen slechts symbolisch kunnen
doen. Het NT gebruikt het woord ‘dopen’ ook in de betekenis van ‘voor
het geloof sterven’ (bijv. Mar 10:38,39). Maar ook wanneer wij dat
slechts symbolisch doen, kunnen ook wij onze schuld belijden. Belijden
dat Jezus zonder schuld (voor ons) is gestorven, en een beroep doen op
zijn genade. En dan ontvangen ook wij de belofte (nu al!) dat wij straks
met Hem in dat Koninkrijk zullen zijn.
Rudolf Rijkeboer
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Overdenking
Verloren en gevonden
Het evangelie van Lucas bestaat grotendeels uit ontmoetingen
met mensen en twistgesprekken tussen Jezus en zijn tegenstanders

– afgezien juist van de gelijkenissen, die een groot deel van de tweede
helft van het boek uitmaken, vanaf het punt waar Jezus zijn reis naar Jeruzalem begint (9:51). In de gelijkenissen vinden wij het meest uitvoerige verslag
van Jezus’ leer. Deze verhalen zijn, lijkt mij, het resultaat van Jezus’ nadenken
over zijn verschillende ontmoetingen met mensen – met wie naar Hem luisteren en met hen die zich tegen Hem verzetten. Zij brengen zijn kijk op wat er
gebeurt aan het licht, wanneer de boodschap van Gods genade in aanraking
komt met mensen. Het zijn verhalen met een diepe betekenis.
De gelijkenis van de verloren zoon neemt een belangrijke plaats in bij wat
Lucas vertelt over Jezus en zijn zending. We herkennen in de vader de vergevende genade van God. Hij ontvangt zijn zoon met open armen, stelt geen
vragen, legt hem geen straf of boete op – al meent de zoon dat hij vanzelfsprekend zijn oude plaats als zoon niet terug zal krijgen: ik heb gezondigd
tegen de hemel en tegenover u, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te
worden (15:21 HSV). Maar nee, hij wordt met eer, vreugde en een feest ontvangen. Jezus heeft eerder al de nadruk gelegd op Gods vreugde over één zondaar, die zich bekeert (vs. 9). En wat straf betreft: de vader vindt kennelijk dat
zijn verdwaalde zoon al genoeg geleden heeft. Het verdriet van de zoon is
duidelijk: hij geeft zonder meer toe dat hij gefaald heeft, maar hij vertrouwt
erop dat zijn vader hem niet zal verstoten – meer wil de vader niet horen.
Tot dusver is dat allemaal duidelijk: het gaat om Gods genade. Maar hoe is
eigenlijk die genade? Om ons te helpen heeft Jezus een tweede ﬁguur, een
tweede zoon, in zijn verhaal opgenomen. Deze is erg ontevreden met wat er
gebeurt – niet met de genade als zodanig, maar met de manier waarop de
vader het voor hem zo duidelijk verschil tussen zijn twee zonen uitwist. Het is
alsof ze weer gelijk zijn. Het gedrag van zijn broer was verkeerd geweest, terwijl hijzelf zijn vader trouw en gehoorzaam gediend heeft. Daarom kan hun
vader hen toch niet gelijk behandelen? Dat gaat tegen alle gerechtigheid in!
4

Bijbelpassages uit diverse vertalingen

Een niet bij de menselijke ideeën passende genade
Wat betekent dit godsdienstig gezien? De oudere broer belichaamt de houding die wij telkens weer bij de Farizeeën in Lucas’ verslag zien. Het is niet zo
dat zij, of Israël in het algemeen, van mening waren dat zij in staat waren
zichzelf te redden door eigen werken – door het houden van de Wet. Zij beseften wel dat zij a ankelijk waren van Gods genade – maar ze meenden dat
zij er meer recht op hadden dan anderen. Zij hadden, als het ware, ‘krediet’
bij God opgebouwd. De jongere broer, in tegendeel, heeft niets – hij vertegenwoordigt alle zondaars, de economisch en geestelijk armen die wij bij Lucas telkens weer tegenkomen. Hij heeft een negatief ‘saldo’ op zijn
‘rekening’. Maar de vader behandelt ze gelijk – en dat leert ons iets belangrijks over Gods genade: alle vormen van ‘krediet’, van ‘kapitaal’ of ‘verdienste’
die mensen menen te hebben, tellen niet. In deze genade is er geen relatie
tussen Gods genade en de persoon die de genade ontvangt – mits hij of zij
doet zoals de zoon: eerlijk en open belijden dat hij of zij gefaald heeft en in
nood is en geloven dat God werkelijk barmhartig is.
Is dat te gemakkelijk? Dat lijkt misschien zo, maar in feite is het moeilijk dat
te aanvaarden; en wel om twee redenen, die door de twee zonen worden vertegenwoordigd. De oudere zoon vindt zulke genade onrechtvaardig: Al mijn
persoonlijke verdiensten, mijn goede werken en voordelen – die tellen allemaal niet? Ik zou niet méér recht hebben op Gods genade en beloften dan
deze ‘zondaar’? Deze leer is in strijd met alle regels van de menselijke maatschappij – en met onze ideeën over gerechtigheid en logica. En aan de andere
kant denkt de jongere zoon dat zijn vader onmogelijk zomaar vergeven zal.
Niemand is zo barmhartig – moet ik niet met een vernederde positie als een
dienaar tevreden zijn? En om dezelfde redenen vindt men het moeilijk echt te
geloven in een genade van God die zo anders is dan de manier waarop mensen over andere mensen – en over zichzelf – oordelen.
Het contrast tussen de twee zonen beschrijft Paulus zo: Iemand die zijn loon
verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. Maar iemand zonder
verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard (Rom 4:4,5 NBV). Deze twee mogelijkheden zien wij in lichamelijke vorm in de twee zonen van de gelijkenis.
Hoe God ons ‘zoekt’
Er is echter één punt waarin de gelijkenis Gods genade niet volledig weerspiegelt: de vader in het verhaal kan alleen wachten totdat de verdwaalde
zoon terugkeert, ook al ziet hij naar hem uit: En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen
(15:20 HSV). Maar in werkelijkheid is God veel verder gegaan: Hij heeft Zijn
Graham Jackman
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Overdenking
Zoon uitgezonden om verdwaalde mensen te zoeken – dat zegt Jezus in Lucas 19: de Mensenzoon is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden
(19:10 NBG’51). Dat kon dit verhaal ons niet tonen – wel andere verhalen, zoals, bijvoorbeeld, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.
Maar deze gelijkenis helpt ons te begrijpen hoe Gods reddingswerk in Christus functioneert: Er is geen sprake van een straf die Jezus zou hebben moeten dragen. De vader legt zijn verloren zoon geen straf op – ver van God te
verblijven is op zich al straf – hij is alleen maar blij dat hij weer terug is. Aan de
verzoening tussen vader en zoon ligt van zijn kant niets in de weg – de problemen die moeten worden overwonnen liggen enkel bij de zoon: hij is degene die zijn houding moest veranderen – en dat heeft hij gedaan door:
•
in te zien dat hij verkeerd gehandeld had;
•
ervan overtuigd te zijn dat hij terug kan gaan en bij zijn vader ontferming zal vinden – dus te geloven dat zijn vader genadig is.
Wat God wilde bereiken, toen Hij Zijn zoon in de wereld zond, was dus deze
verandering bij de mensen teweeg te brengen. Ook dit wordt in de brief aan
de Romeinen bevestigd: Want allen ... worden om niet gerechtvaardigd door
zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed … om zijn
rechtvaardigheid te bewijzen, vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God … om zijn
rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én
rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is (3:23-26 HSV).
Let op de nadruk op het ‘bewijzen’. Door Christus en zijn dood wilde God de
mensen ervan overtuigen dat Hij werkelijk genadig is, en mensen rechtvaardigt die dit geloven en in dat vertrouwen hun zonden belijden. En het woord
dat hier als ‘zoenmiddel’ wordt vertaald, hilastērion, is eigenlijk het
‘verzoendeksel’ (zie Heb 9:5), de plaats waar de mensen God mochten ontmoeten en Hij met hen zou spreken (Ex 25:21,22). En die plaats is nu Jezus.
Verandering van levenswijze
Aan het begin van Lukas heeft Jezus aangekondigd dat Hij gekomen is om
deze genade en de daarmee verbonden bevrijding te prediken: Hij [God]
heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen
die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan
blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om
het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken (Luk 4:18,19 HSV).
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Verloren en gevonden
Bij Lucas zien we telkens weer hoe dit programma verwezenlijkt wordt. Mensen voor wie de oﬃciële godsdienstige leiders van Israël niets over hadden,
kwamen zonder vrees tot Hem en ontvingen wat zij nodig hadden. Soms genezing van lichamelijke ziekten, die als beeld van geestelijke behoeften dienen. Soms waren het eenvoudig ‘zondaars’. Het beste voorbeeld is misschien
de vrouw in hoofdstuk 7, een bekende ‘zondares’, die kennelijk tot haar daad
van dankbaarheid bewogen was door een vroegere ontmoeting met Jezus, of
door wat zij over Hem gehoord had. Net als de jongere zoon geeft zij haar
verkeerde manier van leven toe, vol geloof dat zij van Jezus woorden van bevrijding, van genade en aanmoediging zal horen. Hij is voor haar inderdaad
de ontmoetingsplaats waar God door Jezus met je [zal] spreken en je alles
zeggen wat ik van de Israëlieten verlang (Ex 25:22, NBV). En in dit geval waren
het heel eenvoudige woorden: Uw zonden zijn u vergeven ... Uw geloof heeft
u behouden (Luk 7:48-50 HSV). De gelijkenis van de verloren zoon is een soort
opsomming van al deze verschillende gevallen. Hij is trouwens niet de laatste: er komt nog de tollenaar in de gelijkenis in hoofdstuk 18:13,14, die zich
op de borst sloeg en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig! en die gerechtvaardigd naar huis keerde (NBG’51), en ook de tollenaar Zacheüs in hoofdstuk 19.
Het laatste voorbeeld
Het meest complete voorbeeld zien wij aan het eind van dit Evangelie: iemand die in de volste zin een ‘gevangene’ is; die diep gevallen is, verstoten en
veroordeeld, een zondaar van de allerergste soort, een man die geweld en
moord gepleegd heeft, en nu – terecht volgens zijn medemensen – ter dood
veroordeeld is. Ik bedoel uiteraard de misdadiger aan het kruis naast Jezus.
Bewust vestigt Lucas de aandacht op hem, als het hoogtepunt van zijn reeks
voorbeelden van de bevrijdende, veranderende werking van Gods genade in
Jezus. Dit is geen gelijkenis meer. Het is ook geen symbool of beeldtaal; zijn
misdaden zijn maar al te concreet – en zijn schuld en de straf die de mensen
hem hebben opgelegd niet minder. Het gaat hier niet meer om een veranderde levenswijze, of om nieuwe mogelijkheden door genezing van een ziekte.
Het gaat nu enkel om het uiterste: eeuwige dood, of leven uit de dood.
Wat de misdadiger zegt klinkt bekend: wij ontvangen straf overeenkomstig
wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan ... Heere,
denk aan mij, als U in uw Koninkrijk gekomen bent (23:41,42 HSV). Op zijn wijze
drukt hij dezelfde dubbele belijdenis uit als de verloren zoon, of de tollenaar
in hoofdstuk 18, of de zondares: hij geeft zijn schuld toe en hij belijdt zijn geloof in de genade die nog steeds mogelijk is bij God.
(vervolg op pag 11)
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Brieven van Paulus
aan de gemeente inTessalonika (3)
De eerste brief (3)
Timoteus heeft ook de vraag van hen meegekregen, of gelovigen die zijn gestorven de komst van Christus moeten missen. In zijn antwoord vestigt Paulus eerst
hun aandacht nog eens op waar het in het geloof om gaat: de opstanding van de
doden:
Wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren,
zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus
zal terugbrengen met Hem. (4:13 NBV en vs. 14 NBV/NBG’51)
Waarna hij de oplossing geeft voor het probleem waar zij mee zitten:
Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van
de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven
wordt – de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt – zal de
Heer Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren
opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in [door] de lucht tegemoet. Dan zullen we
altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. (1 Tes 4:15-18) *
Met andere woorden: Hun troost is dat de gestorven gelovigen zullen opstaan en
samen met de niet-gestorven gelovigen voor de Here worden gebracht.
Wat het moment van de komst van Christus betreft, herhaalt Paulus de woorden
van Jezus, toen de leerlingen Hem vroegen wat het teken van zijn komst zou zijn.
Hij onthulde niet het precieze moment, maar gaf aan dat zijn volgelingen moeten
leven alsof Hij elk moment kan komen. Dan zijn zij voorbereid, en komt Hij dus
voor hen niet onverwachts:
Laten wij … op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, getooid
met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij
veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. (1
Tes 5:8,9 ).
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In verband met dit voorbereid zijn geeft hij raadgevingen voor een heilig, Godwaardig leven, geleid door het woord van God en de heilige Geest; met het dringende verzoek:
Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals
wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. U kent de voorschriften die wij u op gezag van
de Heer Jezus hebben gegeven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. (1
Tes 4:1-3)
Daarbij spreekt Paulus de zegenwens uit:
Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde
even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht
geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze
Heer Jezus komt met al zijn engelen. Amen. (1 Tes 3:12,13)

De tweede brief
Uit de tweede brief aan deze gemeente – die niet zo gemakkelijk te dateren is –
blijkt dat niet allen hebben geluisterd naar wat Paulus hen had geschreven over
het tijdstip van de terugkomst van Jezus Christus, en ook niet naar zijn oproep
hun dagelijks werk te blijven doen. En dit zijn dan ook de redenen voor het schrijven van deze brief.
Kennelijk zijn er broeders in hun gemeente of andere gemeenten, die zeggen dat
de Heer Jezus Christus elk ogenblik kan terugkomen. Paulus is er zelfs achter gekomen dat iemand een brief heeft gestuurd met zijn vervalste handtekening eronder. Maar hij is heel duidelijk:
Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip
waarop wij met Hem worden verenigd, zeggen wij u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door
ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat
aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. (2 Tes 2:1-3)
Zij moeten gewoon hun dagelijks werk blijven doen. Want er zijn er toch, en misschien wel meer dan eerst, die hun dagelijks werk erbij neergelegd hebben, en zo
a ankelijk zijn geworden van hulp van anderen in de gemeente: Wij horen dat
sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken (3:11).
Als de buitenwereld dat hoort, zal zij er schande van spreken, waardoor de naam
van God en Zijn Zoon geschaad en de evangelieverkondiging belemmerd zal worJan Koert Davids
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den. Daarom schrijft Paulus opnieuw, maar nog veel strenger dan in de eerste
brief, wijzend op het voorbeeld dat hij zelf geeft:
In de naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen op rustig hun
werk te doen en hun eigen brood te verdienen. (2 Tes 3:12)
Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in
te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de
traditie die wij hebben doorgegeven. U weet zelf wat het betekent ons na te volgen.
Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en
nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn. (2 Tes 3:6-8)
Paulus had, toen hij bij hen was, herhaaldelijk aangegeven wat aan de wederkomst van Christus zou voorafgaan; en die dingen waren nog niet gebeurd. Ze
komen er in het kort op neer, dat velen in de gemeenten de waarheid, die Jezus
en zijn apostelen hadden bekendgemaakt, zouden verlaten en daarmee van het
geloof afvallen. Zij zouden een andere gemeente of kerk vormen, die een verleiding en gevaar zou betekenen voor wie trouw wilden blijven aan de waarheid.
Daarom is Paulus dankbaar voor wat hij hoort en ziet van de juiste instelling van
velen in de gemeente in Tessalonika. Zij zijn niet zo gemakkelijk van hun geloof
af te brengen. Maar toch blijft waakzaamheid geboden:
Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze
Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en
goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en
zegt. (2 Tes 2:15-17)

* Er is rond deze tekst een theorie ontstaan, die tegenwoordig door velen in het
christendom wordt aangehangen. Het gaat hierbij om de ‘opname van de gemeente in de hemel’. Afgezien van het feit dat hiervoor verder in de Schrift geen
enkele aanduiding is, komen de woorden opname, gemeente en hemel niet voor
in deze tekst. Wat Paulus schrijft is heel eenvoudig dit: Bij de komst van Christus
uit de hemel, zullen eerst de doden opstaan; samen met de niet overledenen zullen zij Christus tegemoet gaan door de lucht (want Hij komt met de wolken); na
hun ontmoeting zullen zij met Christus gaan naar waar Hij onderweg is: een
plaats op aarde waar Hij het oordeel over hen zal uitspreken. Het is onlogisch dat
iemand een ander tegemoet gaat, om vervolgens met die ander naar diens huis
te gaan. Die persoon is naar u onderweg, u gaat hem tegemoet, en samen gaat u
naar uw huis, en niet naar dat van uw gast.
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Overdenking

Verloren en gevonden

(vervolg van pagina 7)
Wat heeft deze ellendige mens ertoe bewogen zijn schuld te belijden? Hij weet zeker
Wie het is die met hem gekruisigd is, en hij moet wel iets van Hem weten – wat Hij
gedaan en gepredikt had. Hij wist zeker ook dat deze Man zich had ingezet voor de
armen, dat Hij juist aan mensen van zijn soort barmhartigheid had getoond – mensen
die gefaald hadden of geen hoop meer hadden. Het was hem zeker niet onbekend,
dat het juist Jezus’ steun en belangstelling voor de armen was, die de haat en vijandschap van de leiders van Israël tegen Hem had gewekt en Hem tenslotte op het kruis
had gebracht. Maar nu bleek dat wanneer deze Man van genade en bevrijding sprak,
het niet enkel woorden waren: zijn medeleven met de armen en zondaars was bittere, folterende werkelijkheid geworden. Ook Hij was een slachtoﬀer van de zelfrechtvaardigende ‘justitie’ van de machtigen geworden. Er wordt vaak gezegd dat de misdadiger een medegekruisigde van Jezus was – onder andere omdat Paulus die uitdrukking gebruikt met betrekking tot zichzelf. Maar in feite is het andersom: Jezus is
de medegekruisigde van de misdadiger. Deze was er terecht, Jezus niet. Hij had deze
dood kunnen ontlopen. Maar juist door dat niet te doen had Hij – en had God – bewezen dat Hij bereid was tot het uiterste te gaan, één te worden met hen, zelfs in hun
diepste vernedering en een smadelijke, smartelijke dood.
Inderdaad, wat had God meer kunnen doen om ons Zijn rechtvaardigende genade te
tonen, om ons ervan te overtuigen dat wij, vergeleken met Hem, zondaars zijn; maar
ook dat Hij vergiﬀenis schenkt als wij erom vragen en erin geloven? Het antwoord
aan de misdadiger geldt ook voor allen die met dezelfde dubbele belijdenis tot Hem
komen: Voorwaar, Ik zeg u heden, u zult met Mij in het paradijs zijn.
Ons ‘heden’
Dit is allemaal lang geleden gebeurd. Jezus is niet meer de stervende, maar de opgestane, verheerlijkte Heer. In tegenstelling tot de misdadiger hebben wij Jezus niet
aan het kruis gezien. Maar Jezus wil dat de ontroerende, overtuigende kracht van zijn
vrijwillige dood blijft werken. Hij wil nog steeds met ons spreken – om ons te doen
beseﬀen dat wij falen, maar ook om ons de diepte en de onbeperkte strekking van
Gods genade te doen begrijpen en geloven.
Nog één gedachte
Bij Lucas sterft Jezus niet met de kreet: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (Mar 15:34) maar met de woorden: Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest
(23:46). Het is, meen ik, een uiting van voldoening: Hij heeft zijn rol vervuld tot het
uiterste, en door zijn ‘ontmoeting’ met de misdadiger heeft Hij de verzekerdheid gevonden dat het niet tevergeefs is. Het werkt! Hij sterft niet voor niets – mensen zullen
werkelijk door Hem omkeren, terugkeren tot hun Vader.
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Op deze petra zal ik bouwen
In de drie en een half jaar dat Jezus is rondgetrokken onder zijn volk is zijn ontvangst niet onverdeeld positief. Mensen kunnen hem vaak niet goed plaatsen,
omdat hij toch niet voldoet aan hun verwachting vanuit de Schrift. Op een gegeven moment vraagt Jezus dan ook aan de discipelen: Wie zeggen de mensen dat
Ik, de Zoon des mensen, ben? (Mat 16:13). Zijn discipelen geven weer wat ze gehoord hebben: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Maar dan vraagt Jezus naar hun eigen mening.
Hun antwoord wordt vaak ‘de belijdenis van Petrus’ genoemd. Hij zegt: U bent de
Christus, de Zoon van de levende God. Soms zijn we geneigd om Christus als eigennaam te zien, wat het niet is. Petrus geeft aan dat Jezus volgens hem de Gezalfde
is. Daarmee verwijst hij naar de profetie van Jesaja. Jezus prijst hem voor dat antwoord, omdat hij het goed heeft ingezien. En Jezus voegt er aan toe: Ik zeg u ook
dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van
de hel [hades] zullen haar niet overweldigen. Wellicht lezen we hier snel overheen,
maar in dit antwoord zijn er twee interessante aspecten.
Petra betekent rots, en is een vrouwelijk woord. Petrus is de mannelijke vorm van
dat woord. Petrus, dat mogelijk rotsblok betekent, zien we echter alleen als eigennaam. In Mattheüs komen we petra tegen als de fundering waarop iemand
een huis bouwt in tegenstelling tot zand, of de rots waaruit een graf is gehouwen.
Jezus maakt een woordspeling op de naam van Petrus. Het is echter niet de man
Petrus, maar zijn uitspraak die het fundament is: U bent de Christus, de Zoon van
de levende God. Jezus als Gods Gezalfde is het fundament van de gemeente.
Het tweede punt is de vervolgzin De poorten van hades [vertaald als hel] zullen
haar niet overweldigen. De HSV geeft twee verschillende Griekse woorden weer als
hel, waarbij het woord hel ook nog misleidende associaties oproept. Het ene is
het Griekse woord voor dodenrijk (hades), en de andere is de plaats van de vuilverbranding van Jeruzalem (gehenna). Het woord in dit vers is hades. In de Griekse wereld maakte hades deel uit van de mythologische verhalen. Het zal echter
duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling was van de Bijbelschrijvers. In de Griekse
vertaling van het Oude Testament wordt hades gebruikt voor het Hebreeuwse
woord sheol, het graf. Deze betekenis heeft Jezus ook voor ogen. Maar wat bedoelt Jezus als Hij stelt dat de poorten van hades haar niet zullen overweldigen?
Hoe kunnen poorten iets overweldigen? Er is maar één andere plaats in de Griekse Bijbel waar gesproken wordt over de poorten van hades, en wel in Jesaja 38.
Het is dus aannemelijk dat Jezus deze woorden aanhaalt. Dit hoofdstuk vormt
een belangrijk schakelpunt tussen het eerste deel van Jesaja, waar getoond wordt
12
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wat er allemaal mis is met het volk, en het tweede deel, waar God Zijn oplossing
laat zien. In hoofdstuk 38 lezen we dat koning Hizkia te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is. Maar God verhoort zijn gebed, en Jesaja laat weten dat hij nog 15
jaar zal leven. In dit hoofdstuk zien wij zijn danklied. Het is wel van belang te begrijpen dat een groot deel van Jesaja in dichtvorm is geschreven, en ook dit danklied is in poëtische taal. Hizkia begint als volgt: Zelf zei ik: Op de helft van mijn
dagen moet ik heengaan; in de poorten van het graf word ik beroofd van de rest van
mijn jaren (vs 10). Terwijl hij in de kracht van zijn leven is, hoort hij als het ware de
poorten van het graf achter zich dichtslaan als hem het leven ontnomen wordt.
Deze uitdrukking de poorten van het graf is wat Jezus citeert, en gaat dus over de
sterfelijkheid van de mens. De mens is sterfelijk geworden door de zonde.
Dit hoofdstuk vormt de inleiding op het openbaren van Gods plan, om slavernij
aan zonde en dood te beëindigen door Zijn volk los te kopen. De dood zal niet het
einde zijn, zoals Hizkia voorzag, maar er komt verlossing van de wetmatigheid
van zonde en sterven. God maakt door Jesaja een vergelijking tussen Zijn volk
verlossen uit ballingschap en de verlossing van slavernij aan de zonde. Het volk
zou in Babel, een machtige natie, in ballingschap zijn. Dat was uitzichtloos. Wie
zou Babel kunnen verslaan? Maar God zal de man Kores roepen om Babel te
overwinnen, waardoor Gods volk verlost wordt, en vrij is om terug te keren. Kores, die Gods gezalfde wordt genoemd, is een beeld van de grote Gezalfde, die
God zal roepen om een nog veel machtiger vijand te verslaan, namelijk zonde en
dood. In poëtische taal wordt de dood voorgesteld als een geweldenaar, maar
wel als iemand die volledig in zijn recht staat om gestorven zondaars in zijn bezit
te houden. Het mag duidelijk zijn dat dit een beeld is, en geen beschrijving van
een werkelijkheid. Dus de sterke, de geweldenaar, zal niet de overhand hebben.
God laat Jesaja de retorische vraag stellen: Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden? (49:24). Het antwoord geeft God Zelf in het volgende vers:
Maar zo zegt de H
: Ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden, en de buit van een geweldpleger zal ontkomen … En alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de H
, uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige van Jakob
(49:25-26). God zal deze verlossing uitvoeren door Zijn Gezalfde. In de beschrijving die volgt herkennen we moeiteloos de Here Jezus. En als Jezus zegt dat de
gemeente niet overweldigd zal worden, gebruikt Hij een werkwoordsvorm van
hetzelfde woord dat in de Griekse vertaling van Jesaja staat voor geweldpleger.
Jezus zegt dus dat Hij zijn gemeente zal bouwen op het begrip dat hij de door
God geroepen Gezalfde is, en tevens Zoon van de levende God. Bovendien zal Hij
zorgen dat zijn gemeente niet gevangen gehouden zal worden door de dood,
maar verlost zal worden. Voor haar is er een opstanding uit de dood. In het volgende themanummer zullen we uitgebreid ingaan op de Bijbelse hoop op leven.
Mark Hale
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Planten in de Bijbel
6.

kruiden (5) hysop

Er zijn verschillende soorten hysop. De hysop die in Israël groeit, is een plant die
van droogte en kalk houdt en niet tegen een natte omgeving kan, terwijl de Europese hysop juist goed tegen vocht kan. Hysop in Israël groeit alleen op oude muren en rotsspleten (1 Koningen 4:33). De plant wordt ongeveer 70 cm hoog. In de
bloei heeft hij mooie paarse lipachtige bloemen, die erg lekker ruiken. Van de
bloemkelken werd dan ook een heerlijk soort parfum gemaakt, die ook nu nog te
koop is. In de keuken werden gemalen bladeren en bloemknoppen als kruid gebruikt. Dat deed men met mate, want het gerecht kreeg een iets bittere smaak,
en teveel was schadelijk.
De plant had ook geneeskrachtige werking. Hysop
reinigde het lichaam, en hielp goed bij maag en
darmproblemen. Het bevorderde de eetlust en
weerstand. Het hielp ook bij longproblemen, en
zorgde er zelfs voor dat bloed bij een wond sneller
stolde. De Bijbel geeft aan dat hysop als reinigingsmiddel werd gebruikt voor melaatsheid (Leviticus
14:4,6) en pestziekten (verzen 49-51). Insecten
werden erdoor gedood; daarom werd het gelegd
tussen voedsel dat bewaard werd. Het doodde ook
slakken, en werd tussen de gewassen gelegd.
De lange stengels met grijsachtige ruw behaarde
bladeren zijn geschikt om er kwasten van te maken. Mozes gebruikte ze om bloed van het paaslam
aan te brengen op de bovendorpel en de deurposten van de huizen van de Israëlieten in Egypte, zodat de verderfengel hen zou
voorbijgaan (Exodus 12:22).
Het Hebreeuwse woord voor hysop, ezwob, betekent heilig kruid. In het oude
Egypte en Griekenland was het heel bekend, waar het werd gebruikt om de afgodentempels te heiligen. Het nam ook een belangrijke plaats in de eredienst van
Israël in. Hysop is in de Bijbel een symbool van geestelijke reiniging: “Ontzondig
mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw” Ps
51:9). Een vooruitblik op Jezus Christus, die ons werkelijk kan ontzondigen, zoals
we lezen in 1 Petrus 1:19: “met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”.
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Zelf studeren
met Open Bijbel
Nieuw leven in Christus Jezus
3. De nieuwe gehoorzaamheid
Rechtvaardiging door geloof
In zijn brieven aan de Galaten en de Romeinen legt Paulus de betekenis uit van
het evangelie van rechtvaardiging door geloof. Niet omdat dit het dominante
thema van het evangelie is (Jezus heeft hier, behalve in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, nagenoeg niets over gezegd, evenmin als Paulus in zijn
andere brieven), maar Joden die het evangelie verwierpen, gaven aanleiding tot
discussie over de rechtvaardiging. Want vrijwel allen geloofden dat de Wet het
door God geschonken middel was om behouden te worden. Geloof in Paulus’
boodschap zou dus de verwerping zijn van de betekenis van Gods Wet. Niemand
kende die houding vanuit opleiding en persoonlijke ervaring beter dan Paulus.
Hij was in Jeruzalem “aan de voeten van Gamaliël opgevoed met nauwgezette
inachtneming van de wet van onze vaderen, een ijveraar voor God” (Hand 22:3).
Maar net zo min als zijn collega Farizeeën begreep hij de ontoereikendheid van
al zijn pogingen. Zonder de verpletterende confrontatie met de levende en verheerlijkte Christus, op de weg naar Damascus, zou hij zelf de boodschap hebben
verworpen die hij later verkondigde: “Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat
door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; ook van alles, waarvan u
niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem” (Hand 13:38-39).
De hieraan voorafgaande woorden geven aan dat dit geloof is gericht op Christus’ dood en opstanding. De gehele rede illustreert Paulus’ beschrijving van het
evangelie dat hij ook in de synagoge in Korinte predikte:

Lees nu zelf 1 Korintiërs 15:3 en 4 wat hij daarover zegt.
De woorden “naar de Schriften” geven aan dat Christus’ dood en opstanding
door God bepaald en voorzegd werden, en hebben de heilrijke betekenis die
Paulus in zijn brieven aangaande Christus uitlegt: “die is overgeleverd om onze
overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging” (Rom 4:25).
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Voor de gelovige houdt Christus’ oﬀerdood en opstanding twee fundamentele
waarheden in:
1. Christus is voor ons gestorven
De Vader en Zijn Zoon hebben iets voor hem gedaan dat hij zelf nooit had kunnen doen. Christus heeft, als eerbiedige en liefdevolle Zoon, zijn Vader verheerlijkt door zich met mensen te verbinden en door zijn oﬀerdood de weg tot eeuwig leven te banen. Jesaja stelt in de vierde profetie over de Knecht van de HERE
(Jes 52:13-53:12) diens lijden en dood voor in het licht van Gods voornemen om
in Hem de zonde van mensen weg te nemen.

In Efeziërs 1:7-9 kunt u zien hoe Paulus dit alles samenvatte.
Het besef van wat voor hem is gedaan, wekt in de gelovige een diep gevoel van
dankbaarheid.
In eerste instantie aan de Vader: “God echter bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Rom 5:8);
“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden” (1
Joh 4:10).
In tweede instantie aan Christus, omdat Hij Zich in alles vereenzelvigd heeft met
de wil en genadige intentie van zijn Vader. Eerst door onder zijn volk een toegewijd dienaar te zijn, en ten slotte door de kroon op zijn dienstbaarheid te zetten
met de kruisdood.
Paulus’ besef van de liefde die hem is bewezen, werkt in zijn leven sterk motiverend. Er is hem heel veel vergeven, zodat hij – uit diepe erkentelijkheid hiervoor
– nooit genoeg voor zijn Heer kan doen: “Voor zover ik nu nog in het vlees leef,
leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor
mij heeft overgeven” (Gal 2:20). Petrus spoort zijn medegelovigen aan tot een
heilig leven, vanuit de gedachte dat zij verlost zijn “met het kostbare bloed van
Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam” (1 Pet 1:19).
2. De bijdrage van de gelovige is onmisbaar
Dit besef van de gelovige van iets uiterst kostbaars dat hem is geschonken, gaat
gepaard met het inzicht dat hij zelf een onmisbare bijdrage moet leveren aan
zijn behoud. De Here is niet in plaats van hem gestorven; alsof hij of zij zelf niets
meer hoeft te doen dan Gods reddende liefde te aanvaarden. Christus heeft
deelgenomen aan de nood van mensen en Zich met hen vereenzelvigd.
De gelovige moet zich dan met overtuiging vereenzelvigen met Christus. Dit
doet hij om te beginnen in de doop. Daarmee geeft hij aan dat hij, een zondaar,
zijn vroegere zondige leven wil aﬂeggen in de oﬀerdood van Christus. Daarmee
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staat hij weer op tot nieuw leven, als een mens verbonden met Christus, die zijn
Heer is geworden. Door deze daad van geloofsgehoorzaamheid wordt hij vrijgesproken van al zijn zonde en schuld. In de woorden van Paulus worden hem de
rechtvaardige daden van Christus toegerekend. Vanaf dat moment moet hij de
veelzeggende symboliek van zijn doop waarmaken. Heeft hij in die eenvoudige
plechtigheid in principe de oude mens afgelegd? Dan moet hij dat ook tonen in
de praktijk, door zijn vroegere gewoonten te overwinnen. En is hij verrezen uit
het watergraf tot nieuw leven in Christus? Dan moet hij een nieuwe levenswijze
en een nieuwe gezindheid aanleren.
De consequenties van de doop voor het leven nu
In de dood van Christus zijn al de zijnen inbegrepen. Omdat één voor allen gestorven is, zijn allen in Hem gestorven (2 Korintiërs 5:15). Als iemand hiervan
kennis heeft genomen, en in de doop aan zijn vroegere levenswijze wil afsterven, is dit voor God een vaststaand feit waaraan niets kan worden toegevoegd
of van worden afgedaan. Dit heeft echter wel als consequentie dat de discipel
dagelijks zijn oude denk- en levensgewoonten moet verloochenen en er als het
ware steeds verder aan moet afsterven. Paulus herhaalt dit in zijn vermaningen.
De gelovige is in principe door zijn doop gestorven en opgewekt. Daarom moet
dit zichtbaar worden in zijn dagelijks leven. Hij begint met de vraag: “Mogen wij
bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?” Zijn antwoord is: “Volstrekt
niet! Immers, hoe zullen wij, die voor de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” (Rom 6:1,2).

Lees nu zelf in Romeinen 6:12 en 13 wat de consequentie hiervan voor het dagelijks leven is.
Paulus komt hier in zijn brieven telkens op terug:
... zoek de dingen, die boven zijn, waar Christus is .... Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God (Kol 3:1-3);
Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en
begeerten gekruisigd (Gal 5:24);
... dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aﬂegt, die ten verderve
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 4:22-24);
… daar u de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan
hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper (Kol
3:9,10).
Hoe nauw dit aandoen van de nieuwe mens bij de levende Christus aansluit,
Arthur Hale - Bewerking Jan Koert Davids

17

blijkt ook uit de wijze waarop Paulus het beeld van aankleden gebruikt. Met de
doop in Christus voor ogen schrijft hij: “Want u allen, die in Christus gedoopt
bent, hebt u met Christus bekleed” (Gal 3:27); en denkend aan het gevolg hiervan: “Maar doe de Here Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt” (Rom 13:14).
Niet meer onder de Wet
De doop markeert dus niet slechts een nieuw begin, maar ook een leven dat
voortaan geleefd wordt in nauwe relatie met de opgestane en verhoogde Christus. In verband hiermee legt Paulus ook uit dat de vroegere functie van de Wet is
komen te vervallen: “want u bent niet onder de wet, maar onder de genade” (Rom 6:14). Gods Wet leert de mens wat van hem wordt verwacht, en legt
hem dus een verplichting op. Maar omdat de mens kennelijk niet in staat is de
Wet na te komen, heeft zij een onheilzame uitwerking in plaats van een heilzame. Hierop gaat Paulus uitvoerig in, als hij de strijd beschrijft, die hij als ijveraar
voor de Wet zo goed kende en waarin hij de nederlaag leed, wanhopig uitroepend: “Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze
dood?” (Rom 7:24). Hierop geeft het evangelie het krachtige en verlossende antwoord: God brengt verlossing, juist door de verbondenheid met Christus: “Zo is
er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn” (Rom 8:1). De
apostel leidde zijn beschouwing van de ontoereikendheid van de Wet in met de
constatering dat de dopeling niet alleen dood voor zijn vroegere zelf is, maar
ook voor de Wet

U kunt dit lezen in Romeinen 7:4.
De wijnstok en de ranken
Christus Zelf had, op de avond voor zijn dood, in de bovenzaal met de elf discipelen gesproken over hun relatie met Hem na zijn heengaan. Hij die tot nu toe
bij hen was, zou voortaan in hen zijn (Johannes 14:17). Hij zou terugkomen in de
Geest om in hen te wonen. Daardoor zouden zij, zoals Paulus later zegt, vrucht
dragen. Want Christus zou de wijnstok zijn en alle discipelen van Hem de ranken;
en zo met elkaar verbonden zouden zij gedijen en vruchtbaar worden: “Ik ben de
ware wijnstok [de werkelijke tegenover de zinnebeeldige wijnstok van Israël,
Psalm 80] en mijn Vader is de landman ... Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook u niet, indien u in Mij
niet blijft. Ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem,
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen” (Joh 15:1-5).
Hierdoor komt de Joodse opvatting van de Wet van God als heilsmiddel geheel
te vervallen. Iemand die probeert uit eigen kracht Gods geboden na te komen,
zal òf zichzelf bedriegen en zijn uitweg vinden door alle aandacht te geven aan
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uitwendige en oppervlakkige gehoorzaamheid, òf wanhopig worden door het
besef van eigen falen. In dit laatste geval zal hij Paulus’ constatering beamen:
“Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder
de zonde” (Rom 7:14). Wat het nieuwe leven in Christus brengt, is gemeenschap
met Hem, waardoor de Here een sterkte in zijn leven is, werkzaam in de vervulling van Gods wil. De discipel doet wat de Here in hem werkt, zoals Paulus van
zijn eigen streven zegt: “Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn
werking, die in mij werkt met kracht” (Kol 1:29). Hij spreekt dit vertrouwen op
Gods werking door Christus uit, als hij schrijft: “Hem nu, die blijkens de kracht,
welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of
beseﬀen” (Efez 3:20).

Lees nu zelf Paulus’ aansporing in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2:12 en
13, die dit samenspel van wat de gelovige nastreeft en de hulp die hem gegeven
wordt duidelijk maakt.

4. Op weg naar Gods Koninkrijk
Van onze geboorte af zijn wij voortdurend bezig om te gaan met anderen. Eerst
met onze moeder. Later met andere familieleden: vader, broertjes, zusjes,
grootouders. Op school leren we, niet zonder moeite en pijn, om te gaan met
andere kinderen en de onderwijzers. Uiteindelijk vinden wij ergens een plekje in
de grote maatschappij. Achteraf lijkt de plaats waar wij terechtkomen het gevolg van een reeks toevalligheden. Hoe wij daar tegenaan kijken is a ankelijk
van onze kijk op de wereld, onze religie en ons dagelijks leven.
Vriendschap met God of met de wereld
De mens is door God geschapen, en hoe Hij de wereld ziet kunnen wij leren uit
de Bijbel. Daarin staan woorden die ons een gevoel van verwondering kunnen
geven, wanneer zij voor ons niet zo bekend waren.

Vraag 1: Wat is wel het bekendste vers in de Bijbel, dat u vindt in het evangelie
naar Johannes?
Hiermee overeen komt wat dezelfde apostel in zijn eerste brief schrijft: “Hierin is
de liefde van God ten opzicht van ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren
Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem” (1 Joh
4:9). Maar het zijn nu juist zulke getuigenissen van Gods grote liefde voor de wereld, waaruit ook blijkt in welke toestand mensen en de wereld zich bevinden.
Want wie niet in Gods reddende liefde geloven, gaan verloren. Hoe erg de toestand in de wereld is, blijkt uit het treurige feit dat velen niet willen geloven.
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In Johannes 3:18 en 19 leest u wat de gevolgen van dit ongeloof zijn.
Misschien zijn sommigen bereid te sterven, om een kind, goede vriend of vriendin te redden. Maar de liefde van de Vader en van Christus is van andere aard:
“God echter bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren
waren, voor ons gestorven is” (Rom 5:8). Wij waren op het moment dat Christus
stierf Gods ‘vijanden’, zegt Paulus; een woord dat hij later gebruikt om de vroegere houding van gelovigen aan te geven: “Ook u, die vroeger vervreemd en vijandig gezind was blijkens uw slechte werken, heeft Hij nu weer verzoend, in het
lichaam van zijn vlees, door de dood” (Kol 1:21). Zo erg is de toestand van de
wereld, dat vriendschap met haar ten koste van de vriendschap met God gaat.

U leest dit in Jakobus 4:4.
De mens staat voor de keus

Vraag 2: Welke woorden van Jezus in de Bergrede maken duidelijk dat een mens
een keuze moet maken wat zijn manier van leven betreft, wil hij het Koninkrijk
van God ingaan?
Vraag 3: Behoren de ware gelovigen tot de meerderheid of tot een minderheid?
Volgens Jezus’ voorstelling behoort de mens die het Evangelie hoort en dat gelooft en Gods roepstem gehoorzaamt tot een minderheid. Dat geldt in de wereld
in haar geheel, maar ook binnen het verbondsvolk Israël, waarin alleen een
‘overblijfsel’ behouden wordt (Romeinen 11:5). Parallel daarmee geldt hetzelfde
voor het christendom. Dat laat Jezus zien aan de hand van twee wegen. De ene
is breed, gemakkelijk te begaan, en waarop de reiziger het gezelschap heeft van
vele andere reizigers. De andere is smal, moeilijk te vinden en te begaan, en er
zijn weinigen die met hem meelopen. Maar groter dan het verschil in de wegen
is het verschil in de bestemmingen die je daarlangs bereikt. De brede en gemakkelijke weg voert allen naar de eeuwige dood. Met de smalle weg is dat anders,
die leidt naar het eeuwige leven.
Daarom doet het evangelie een beroep op mensen, de wereld te leren kennen
als de plaats waar meestal voor zichzelf en niet voor God wordt geleefd, en die
daarom slechts tijdelijk is.

Lees wat de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief 2:16 en 17.
Jezus en zijn apostelen stellen de wereld en Gods Koninkrijk tegenover elkaar.
Zij gebruiken voor de huidige samenleving uitdrukkingen als “de wereld”, “deze
eeuw”, “de tegenwoordige slechte wereld”, “deze wereld”. Zij beschrijven Gods
Koninkrijk echter als: “de komende eeuw”, “de toekomende eeuw”, “de toekomende wereld”, “een nieuwe schepping”, “een nieuwe hemel en aarde”. Met de
komst en verhoging van Christus heeft een mens niet alleen hoop op de opstan-
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ding uit de doden en eeuwig leven op aarde, maar kan hij nu al een gehoorzame
onderdaan van Christus als zijn Koning zijn, en een burger worden van zijn Koninkrijk. Paulus spreekt hierover zijn dankbaarheid en blijdschap uit: “Hij heeft
ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van
de Zoon van Zijn liefde” (Kol 1:13). In een andere brief aan een gemeente in een
stad die ook een Romeinse kolonie was, en waar de burgers zich erover verheugden het Romeins burgerschap te bezitten, geeft hij de bijzondere status van de
onderdaan van Christus aan: “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemel,
waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten” (Flp 3:20).
In hun prediking hebben de apostelen dus een beroep gedaan op hun luisteraars
en lezers, om de beslissende keus te maken.

Vraag 4: Wat is die keuze die een gelovige moet maken?
In het boek Openbaring zijn aanwijzingen dat “de grote stad Babylon” de samenleving is die getroﬀen zal worden door Gods oordeel.
Lees voor uzelf de oproep die daarom aan de gelovigen wordt gedaan in Openbaring 18:4 en 5
De wetten van Christus
Zijn er wetten die iemand, die Christus als Heer en Koning beschouwt, moet gehoorzamen? In de tijd vóór Christus waren gelovigen verplicht de Wet van Mozes
stipt te onderhouden. In de toespraken van Mozes, vlak voordat het volk het beloofde land binnenging, vermaande hij al Gods wetten na te leven: “Zie, ik houd
u vandaag het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat ik u vandaag gebied de HERE, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te
wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden” (Deut 30:15,16). In de nieuwe heilssituatie, ontstaan door de komst en verhoging van Christus, is de Wet van Mozes niet meer van kracht, en zijn de geboden van Christus en zijn apostelen daarvoor in de plaats gekomen. Op de vooravond van zijn oﬀerdood sprak Christus een aantal keren over de noodzaak Hem
gehoorzaam te zijn (Joh 14:15,21,23):
Wanneer u Mij lie ebt, zult u mijn geboden bewaren;
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij lie eeft;
Indien iemand Mij lie eeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem
lie ebben.
Vlak vóór zijn hemelvaart gebood Hij zijn apostelen alle mensen tot zijn discipelen te maken “en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mat 28:19).
Gezien de functie van de Wet van Mozes in het toenmalige Joodse verlossingsschema, is het niet verwonderlijk dat de leer dat de Wet niet meer van kracht is,
op fel verzet stuitte. Tot in onze tijd laten christenen zich meeslepen door hun
bezwaren. De brieven aan de Galaten en de Romeinen geven echter ant-
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woord op de Joodse bezwaren, en een nadere uitleg van de vervulling van de
wet in Christus, en geldt dus juist voor christenen:

U kunt Paulus’ antwoord lezen in Romeinen 10:4 en 7:4, en Galaten 5:4.
En omdat de Wet onlosmakelijk is van Gods verbond met Israël, verwijst de
schrijver van de brief aan de Hebreeën naar de belofte van een nieuw verbond,
dat met Christus’ dood en opstanding in werking is getreden, en waarbij dat eerste verbond ook volgens hem is komen te vervallen: “Als Hij spreekt van een
nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat
veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning” (8:13).
Zelfs de ‘Tien Geboden’, die deel uitmaakten van het eerste verbond, hebben
hun geldigheid verloren. De mening dat dit de morele wetten zijn, in tegenstelling tot alle andere wetten die een zogenaamde ‘ceremoniële’ functie zouden
hebben, is ongefundeerd. Waar in ‘de Tien Geboden’ komen de twee geboden
voor, die volgens Jezus de voornaamste van alle waren, namelijk liefde tot God
en voor de naaste? Ze staan tussen de vele andere morele geboden op een andere plaats in de boeken van Mozes (Deuteronomium 6:5; Leviticus 19:18). Ze geven de strekking van de gehele Wet weer, ook van ‘de Tien Geboden’. Die ‘Tien
Geboden’ vormden zozeer de kern van het eerste verbond tussen God en Israël,
dat zij “de woorden van het verbond” werden genoemd (Exodus 34:28): “Hij
maakte u het verbond bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden” (Deut 4:13). Paulus noemt dit verbond, “met letters op stenen gegrift”, een
“letter die doodt”, “de bediening van de dood”, “de bediening, die veroordeling
brengt”, “het verdwijnende” (2 Kor 3:4-11). In het licht van de leer van Christus
en zijn apostelen kunnen we vaststellen dat negen van de tien geboden, die te
maken hadden met de relatie van de Israëliet met God en zijn naaste, zijn voortgezet in het kader van de nieuwe heilsrelatie, die Christus’ komst tot stand heeft
gebracht. Het overige gebod, dat thuishoort in de kalender van Israël, en de viering van een bepaalde dag als heilig betreft, is komen te vervallen.
Geen slaven meer, maar zonen
Wie de geboden van Christus en zijn apostelen nader onderzoekt, zal het al snel
opvallen dat zij vaak geen speciﬁeke levensregels zijn, maar principes die in bepaalde situaties op de juiste wijze toegepast moeten worden, in overeenstemming met het geloof en volgens het inzicht van de discipel. Paulus vergelijkt in
dit verband de wetten van Mozes met strenge regels, die nodig zijn voor
‘onvolwassenen’. Tijdens zijn opvoeding lijkt hij meer op een slaaf, al is hij de
erfgenaam, want “hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door
zijn vader bepaald was” (Gal 4:1-3). Dat tijdstip was voor het volk Israël de komst
en verhoging van Christus, Die de vrijheid van het echte zoonschap heeft gebracht: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uit-
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gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de
wet waren, vrij te kopen, omdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen” (Gal
4:4,5). Welke zoon, die deze vrijheid heeft gekend, zou wensen terug te keren
naar zijn vroegere toestand van slaafse onderworpenheid? “Dagen, maanden,
vaste tijden en jaren neemt u waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u
ingespannen heb” (Gal 4:10,11), schrijft Paulus over wie dat toch deden.
De leer van Jezus
De uitvoerigste en meest systematische uiteenzetting van wat Jezus zijn discipelen leerde, is de ‘Bergrede’ (Matteüs hoofdstukken 5-7). Hij spreekt tot Israëlieten die door gehoorzaamheid aan de Wet van Mozes dat leven van gerechtigheid wilden verwerven, dat nodig is om Gods Koninkrijk in te gaan. Maar deze
gehoorzaamheid is totaal anders dan de toenmalige uitwendige en oppervlakkige wijze waarop vooral de Farizeeën met Gods Wet als een stel regels omgingen. Verre van een ware vervulling was dit vaak een ontkrachting daarvan.

Lees nu in Matteüs 5:19 en 20 de waarschuwing die Jezus daarom geeft.
Aan de hand van zes voorbeelden illustreert Jezus vervolgens zijn klacht richting
de Farizeeën: “Zo hebt u het woord van God van kracht beroofd ter wille van uw
overlevering” (Mat 15:6). Alle hebben betrekking op iemands relatie met God,
zijn naaste, vrouw en anderen in de samenleving. Waar het op aankomt, is de
innerlijke gezindheid van iemand in al zijn relaties. Als die niet op zichzelf is gericht, maar op de voortgang van Gods werk, de dienst voor Christus Jezus en het
behoud van de naaste, is dit de ware gerechtigheid en zal op de dag wanneer “de
Here, wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar maken … elk zijn lof krijgen van God” (1 Kor 4:5).
De voorstelling van Jezus als een tweede Mozes, die een andere berg opging om
een nieuwe wet te verkondigen, is een enorme miskenning van de situatie. Jezus
leert in de Bergrede geen nieuwe geboden, maar verduidelijkt de blijvende principes van de Wet. Fundamentele principes als: “Geef hem, die van u vraagt, en
wijs hem niet af, die van u lenen wil” (Mat 5:42), zijn bepalend voor de houding
tegenover een ander, ingekleed in de vorm van een bevel dat de toepassing ervan in bepaalde situaties aan de discipel overlaat.
De verkondiging van het evangelie
Met het aanbreken van een nieuw tijdperk door Christus’ komst, opstanding en
verhoging, bevinden gelovigen binnen de Joodse samenleving zich in een nieuwe situatie. Nu het heil niet langer ‘uit de Joden’ is, maar verkregen wordt door
geloof in Christus Jezus, draagt iedere discipel de grote verantwoordelijkheid
van Hem te getuigen. Dit heil wordt voortaan ook aan alle niet-Joden aangeboden, op dezelfde basis als aan leden van het volk Israël: “Hierbij is geen sprake
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van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: u allen bent
immers één in Christus Jezus” (Gal 3:28). Jezus’ volgelingen zijn dus als de
knechten van de koning die voor zijn zoon een bruiloftsfeest houdt, uitgezonden
om iedereen die zij tegenkomen uit te nodigen voor het feest. God had eens
door Jesaja een beroep op Zijn verbondsvolk gedaan: “Neig uw oor en kom tot
Mij; hoor, opdat uw ziel leve” (Jes 55:3). Deze uitnodiging is nu voor de gehele
wereld bestemd. Met dit doel is Gods Geest werkzaam in Zijn apostelen, en ook
in de door de Geest geleide medewerkers. De gemeente die daaruit ontstaan is,
geeft op haar beurt de boodschap door.
Vraag 5: Wat zijn in het afsluitende hoofdstuk van de Bijbel Christus’ uitnodigingswoorden, die de gelovigen aan alle mensen moeten doorgeven?
De verbluﬀend snelle verbreiding van het christelijke geloof in het Romeinse Rijk
getuigt van de ijver waarmee de eerste christenen Christus’ opdracht het evangelie overal te verkondigen, gehoorzaamden. Binnen het Joodse volk stuitte de
boodschap van Christus’ oﬀerdood en opstanding al snel op hevig verzet. Deels
omdat de Wet van Mozes daardoor zijn functie als heilsmiddel verloor, en deels
omdat Israëls unieke plaats als Gods verbondsvolk daarmee ophield. Na enkele
decennia gingen nog maar weinig Joden over tot het geloof in Christus. Paulus
vond aanvankelijk in een stad gretig gehoor, vooral onder zogenaamde ‘godvrezende’ heidenen, die de Joodse diensten in de synagoge bijwoonden. Dezen
waren aangetrokken tot het Joodse geloof in één God, die zo veel verhevener
was dan de op ondeugdzame mensen lijkende afgoden. Met de kerstening, enkele eeuwen later, van de volken rond de Middellandse Zee, namen vervolging
en marteling de plaats van evangelieverkondiging in om andersdenkenden tot
‘geloof’ te brengen, een methode die vooral Karel de Grote eﬀectief toepaste.
De illusie die na de Reformatie nog bleef, dat men in een christelijk land woont,
waar overheid en (staats)kerk de verantwoordelijkheid dragen voor religieuze
opvoeding, had al lang de wereld uit moeten zijn. Iedere gelovige draagt in de
ontaarde samenleving een eigen verantwoordelijkheid te getuigen van het ware
evangelie. Het is dringend nodig dat een volgeling van Christus, bijvoorbeeld, in
staat is de krachtige redenen aan te geven om in de waarheid van de Bijbel te
geloven, evenals het bewijs voor de opstanding van Christus te kunnen geven.

Vraag 6. Wat is de enige manier om dit te kunnen doen?
Omdat de gelovige zich verheugt een zeer kostbare schat gevonden te hebben,
vraagt het gebod liefde aan de naaste te bewijzen vooral de bereidwilligheid deze boodschap ook aan anderen bekend te maken.
De houding tot de overheid
Gedurende de eerste tientallen jaren werden christenen door Rome beschouwd
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als een sekte binnen het Jodendom, zodat zij gewoonlijk de vrijheid hadden die
aan het Joodse volk geschonken was, om te prediken en diensten te houden.
Met de groei van het aantal christenen buiten Israël, en de toenemende spanning tussen christenen en de Joden die niet in Jezus van Nazaret als de Messias
geloofden, veranderde de houding van Rome en de plaatselijke machthebbers.
In de brieven van de apostelen – die in handen van anderen zouden kunnen vallen – wordt deze vijand van buiten soms gezien als een roofdier. Na zijn verschijning voor de keizerlijke rechtbank in Rome schrijft Paulus in zijn laatste ons bekende brief: “ik ben uit de muil van de leeuw verlost” (2 Tim 4:17), een uitdrukking ontleend aan het profetische woord over Christus aan het kruis: “Verlos mij
uit de muil van de leeuw” (Ps 22:22). Op dezelfde wijze schildert Petrus deze vijand van buiten af als “de duivel, [die] als een brullende leeuw rondgaat, zoekende wie hij zal verslinden. Weerstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan
uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten” (1 Pet 5:8,9).
Met betrekking tot de plaatselijke stadsregeerders, die zijn terugkeer naar Tessalonika onmogelijk hadden gemaakt, schreef Paulus hoe graag hij was teruggekomen, “maar de satan heeft het ons belet” (1 Tes 2:18). Pergamum, een stad in
Klein Azië, was de plaatselijke zetel van de vervolgende Romeinse macht. Vandaar dat Christus in het boek Openbaring in zijn brief aan de gemeente daar
schrijft: “Ik weet, waar u woont, dáár waar de troon van de satan is” (Op 2:13).
Ondanks wat christenen van de macht van Rome hebben moeten lijden, erkenden zij hun verantwoordelijkheid zoveel mogelijk gehoorzaam te zijn aan de wereldse machthebbers. Paulus zei van de staat als zodanig dat deze door God is
ingesteld, en dat juist christenen zich daaraan moeten onderwerpen (Romeinen
13:5,6). Daarnaast vermaant Paulus gelovigen voor alle mensen te bidden, in het
bijzonder voor “koningen en alle hooggeplaatsten”, “opdat wij een stil en rustig
leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid” (1 Tim 2:1,2).

Vraag 7: Wat geldt voor de christen als de geboden van de overheid in tegenspraak zijn met Christus’ geboden, volgens de woorden van de apostelen?
Dit geldt als een christen wordt bevolen de wapens op te nemen, want zijn Heer
heeft hem verboden iemand van het leven te beroven. Hij verbood zijn discipelen zelfs Hem te verdedigen: “Breng uw zwaard weer op zijn plaats, want allen,
die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” (Mat 26:52).

Vraag 8: Welke doorslaggevende reden gaf Jezus daarvoor in Johannes 18:36?
Discipelen hebben de taak mensen te redden, en niet hen van het leven te beroven, wie zij ook zijn.
De verantwoordelijkheid van de huidige discipel
Wie in deze tijd Christus volgt, draagt een bijzondere verantwoordelijkheid. Je-
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zus zei eens tot zijn discipelen: “uw ogen zijn zalig, omdat zij zien ... Voorwaar, Ik
zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat u ziet” (Mat
13:16,17). De Messias kennen, en Hem de beloofde wonderen van zijn Koninkrijk
te zien doen, was inderdaad een bijzonder voorrecht. De huidige discipel is ook
bevoorrecht, want hij ziet in de wereld om hem heen de tekenen van de aanstaande wederkomst van de Messias en de vestiging van zijn Koninkrijk, waarop
gelovigen eeuwenlang hebben gewacht.
Als mens wordt zo’n discipel, vanwege zijn verbondenheid met zijn medemensen, bezorgd en bedroefd over het geweld, de wreedheid, armoede en hongersnood in de wereld; maar ook over de onwetendheid, godslastering en goddeloosheid. Dagelijks moet hij, ter wille van anderen, tot Gods troon gaan om Hem
ernstig om de komst van de Koning en Zijn Koninkrijk te bidden.
Die discipel weet ook dat met Christus’ komst de toorn van God over de gehele
wereld zal komen, waardoor een goddeloze samenleving, als in een vreselijke
vuurstorm, weggevaagd zal worden. Bij het lezen van profetieën over de openbaring van Gods toorn zal hij, evenals de profeet Habakuk, schrikken van wat
over de wereld komt. Daarom dient hij vooral nu het voorbeeld van deze profeet
na te volgen, en met hem de HERE te smeken om barmhartigheid tegenover
zwakke, dwalende mensen: “gedenk in de toorn aan ontfermen!” (Hab 3:2).
Elke discipel draagt de verantwoordelijkheid alles wat hij kan te doen, om anderen te waarschuwen voor wat de wereld te wachten staat. Hoe clichématig in het
huidige oppervlakkige christendom, met zijn wereldwijsheid en verwaterd geloof, de aloude woorden ook mogen klinken – “de komende toorn te ontvluchten” (Mat 3:7) – is ook hij tot wachter aangesteld, om de goddeloze voor de vreselijke, laatste stuiptrekkingen van de goddeloze samenleving te waarschuwen.
Daarmee zal hij zijn eigen leven althans kunnen redden.

Antwoorden op de vragen

1. Johannes 3:16. 2. Die van de twee wegen in o.a. Matteüs 7:13 en 14. 3. Tot de
minderheid. Zie wat Jezus zegt: “weinigen zijn er, die hem vinden” – dus m.a.w.
loop niet met ‘de massa’ mee. 4. De wereld ‘achter zich laten’, om opgenomen
te worden in Gods familie. Zie hiervoor 2 Korintiërs 6:17 en 18. 5. Zie Openbaring 22:17. 6. Vertrouwd zijn met de Schrift, en in staat zijn/haar geloof aan de
hand hiervan uit te leggen. Dit vraagt daarom zelf lezen en bestuderen van de
Bijbel. 7. “Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen” (Hand 5:29). 8.
Net als Christus behoren zijn volgelingen niet tot deze wereld, en mogen er dus
niet voor strijden deze in stand te houden – noch politiek, noch militair.
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begrijpend zingen

Psalm 90,91

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen
Psalm 90 is “een gebed van Mozes, de man Gods”, en wij nemen aan dat ook
Psalm 91 van zijn hand is. Het is toch Mozes die “in de schuilplaats van de Allerhoogste heeft vertoefd” (Ps 91:1; vergelijk Ex 33:22). Mozes was een heel bijzondere man van God, met wie de HEERE sprak “van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt” (Ex 33:11, Num 12:8). Deze twee psalmen
behandelen de kwesties van leven en dood.
Psalm 90 weerspiegelt de ervaringen van de Israёlieten in de woestijn, waar zij
God op de proef stelden en van wie God zei: “Mijn rust zullen zij nooit binnengaan” (Ps 95:9-11). “In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen ... van twintig jaar oud en daarboven, u die tegen Mij gemord hebt” (Num 14:29). Zij dan
die, bijvoorbeeld, 30 of 40 jaar oud waren bij de exodus, zouden na 40 jaar een
leeftijd van 70 of 80 bereiken. Juist dézen konden zeggen: “De dagen van onze
jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als we zeer sterk zijn, tachtig jaren ...” (Ps
90:10). Voor hen was het vooruitzicht somber: “... maar het beste daarvan is
moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden ... Leer ons zó onze dagen
tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen” (vzn 10-12).
In tegenstelling tot Psalm 90, is Psalm 91 zeer opgewekt; een psalm voor hen die
wèl met Jozua het land mochten binnengaan, en tevens een psalm die voor de
Messias een troost zou zijn – zie vooral de verzen 11-13: “Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven ... Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen
steen stoot” (zie Mat 4:6). De psalm kreeg een gedeeltelijke vervulling in het beloofde land, dat het volk onder Jozua in bezit nam. In het komende Koninkrijk
geeft God echter Zijn blijvende rust: “Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien” (vs. 16). De psalm spreekt duidelijk van de
hoop op eeuwig leven. Een rust die Jezus door zijn dood en opstanding mogelijk
heeft gemaakt; dat toont het commentaar van de schrijver van de brief aan de
Hebreeën: “Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God ... Laten
wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan” (Heb 4:8-11).
Verheven gedachten als troost voor wie het levenseinde nadert!

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
John Morris
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Licht op de wereld en het Nieuws
belangrijke feiten in het licht van de Bijbel
6. Ontstaan van de huidige situatie (2)
Na de Eerste Wereldoorlog benoemde
de Volkenbond Groot Brittannië tot
bewindvoerder over het ‘Mandaatgebied’ Palestina. Met de term
‘Palestina’ bedoelde zij daarmee niet
slechts het gebied ten westen van de
Jordaan, maar een veel groter gebied:
van de Middellandse Zee tot aan Arabië en het huidige Irak, en van Egypte
tot aan Libanon en Syrië. In 1921
droeg Groot Brittannië, in een poging
de gunst van de Arabieren te winnen,
het land ten oosten van de Jordaan
(aanvankelijk Transjordanië genoemd)
over aan Sjeik Abdulla. Dit zou later
het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië
worden. Jordanië verwierf ook de
Westelijke Jordaanoever, zodat het
gebied dat in 1948 de Staat Israël zou
vormen, uiteindelijk maar een stukje
was van het ‘thuisland’ dat oorspronkelijk voor de Joden was voorzien.

Deze ontwikkelingen leidden tot een
fundamentele wijziging in de betekenis van ‘Palestina’ en ‘Palestijnen’. Tot
dan toe was ‘Palestijnen’ voor de
meeste mensen een aanduiding van
Joden, of hooguit van Joden en Arabieren, die in het Land woonden.
Voortaan, en in het bijzonder vanaf de
oprichting van de Joodse staat Israël,
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begon men die term uitsluitend te gebruiken in verband met niet-Joden. In
de tweede plaats beschouwden de
Jordaanse machthebbers (met anderen), in elk geval tot 1948 toen de staat
Israël werd uitgeroepen, het gebied
oostelijk van de Jordaan als het voor
de hand liggende ‘thuisland’ voor de
Arabische Palestijnen. Naderhand is
deze oplossing echter toch verworpen
– met de gevolgen waar wij heden ten
dage mee te maken hebben.
Maar om verder te gaan met de geschiedenis van het land sinds de Eerste
Wereldoorlog: de immigratie van Joden naar het Mandaatgebied nam toe;
maar ook niet-Joodse volken, waaronder Arabieren, begonnen zich in toenemende aantallen daar te vestigen.
Aanvankelijk werkten de verschillende
groepen goed samen bij de ontwikkeling van landbouw en industrie, en zij
deelden gelijkelijk in de toenemende
welvaart. Helaas begonnen zich, hoewel niet onverwacht, uiteindelijk onderlinge spanningen voor te doen; en
toen er voorstellen op tafel kwamen
voor de formele oprichting van een
Joodse staat, was dit het begin van
een ernstig conﬂict. Toen de Britten in
1948 vertrokken, brak er een volledige
oorlog uit tussen Joden en Arabieren,
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en sindsdien is er sprake geweest van
opeenvolgende uitbarstingen van vijandelijkheden. De eerste ArabischIsraëlische oorlogen vonden plaats
tussen de omringende Arabische staten en Israël; daarna is er sprake van
een conﬂict dat zich grotendeels binnen de grenzen van Israël zelf afspeelt.
Palestijnse aanspraak op het Land
Wij, als Broeders in Christus, kiezen
geen partij in het Arabisch-Israëlische
conﬂict, en willen in deze artikelen ook
geen politieke standpunten uitdragen.
Belangrijker dan politieke en geschiedkundige feiten, is wat wij hierover in
Gods Woord, de Bijbel, kunnen vinden. Door terug te bladeren in de
heilsgeschiedenis, zoals die staat opgeschreven in de Schriften – en alleen
daar – vinden we bemoediging voor
zowel Joden als Arabieren.
Om vast te stellen waarom het gaat in
de verhouding tussen Joden en Arabieren/Palestijnen, moeten we het
verschil zien tussen de ideale en de
werkelijke situatie; tussen Gods Koninkrijk en het huidige wereldtoneel.
De aarde is nu niet Gods Koninkrijk,
maar het rijk van ‘de mensen’. God
heeft Abraham, Izak en Jakob, maar
ook Ismaël beloften gedaan. In het
verleden heeft Hij in voorlopigheid
laten zien dat Hij deze beloften daadwerkelijk vervult. Het Koninkrijk Israël
was in de begintijd van de regering van
Salomo de afspiegeling van het Koninkrijk van God. Daarna echter verviel
dit, tot de Babyloniërs er een eind aan
maakten. De Israëlieten/Joden hebben
Stanley Owen en Jan Koert Davids

het land nooit meer bezeten, omdat
het in handen was van wereldse
machten. In 1948 kwam hieraan een
gedeeltelijk einde. Gedeeltelijk, omdat de Joden daar wel een natie hebben opgericht, maar de wereld nog
steeds niet erkent dat het land van
Israël is. In het gunstigste geval is het
van de Arabieren/Palestijnen die er
vóór 1948 woonden, en Israël. Daartegenover heeft God gezegd, dat dit
stukje van de aarde Zijn land is, en Hij
het Abraham, Izak en Jakob en hun
nakomelingen heeft gegeven. Na het
einde van het Koninkrijk Israël echter,
en de verwerping van de Messias enkele eeuwen later, vindt dit geven van
het land aan Israël door God pas
plaats bij hun erkenning van Jezus als
hun Messias, bij diens wederkomst.
Tot die tijd brengt God de Joden wel
in dat land, maar in feite weer, net als
hun voorouders, als bijwoners op aarde, in het land dat hen werd beloofd.
Wij kennen de vreugde van het Christelijke evangelie, dat allen die Christus
volgen – of zij nu uit het MiddenOosten komen, Europa, Azië, of waar
dan ook – in de toekomst een blijvend
Koninkrijk van vrede aanbiedt.
Joden, Christenen, Palestijnen, Arabieren zouden vreedzaam in Israël
kunnen samenleven, als zij niet zouden geloven in de God van alleen
Abraham, maar van Abraham, Izak
en Jakob, Die alle volken in hun Nageslacht, Jezus Christus, wil zegenen, ook Joden en Palestijnen.
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Vertrouwen op God (2)
De doop
Het meest interessante gebruik van die ‘oude mens – nieuwe mens’ beeldspraak, waar ik in het vorige artikel over sprak, vinden we in Paulus’ brief aan de
gemeente in Rome over de doop:
Weet u niet, dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
(Rom 6:3)
Daarbij moeten we bedenken dat het Griekse woord baptizō, dat in onze Bijbels
is vertaald met ‘dopen’, als basisbetekenis heeft: ‘onderdompelen in iets’. Dopen
is eigenlijk iets ergens indopen (je vinger in de suikerpot). Maar wie gedoopt is in
de Bijbelse betekenis, is volledig kopje onder gegaan in zijn dood! Dat is het moment waarop onze oude mens sterft. Maar zoals Christus zelf uit de dood is opgestaan, zo zullen ook wij weer opstaan tot een nieuw leven, als een nieuwe
mens. Paulus zegt in de volgende verzen:
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de
macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij
delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. (vzn 4,5 NBV)
Hij stelt ons de doop daarmee voor als een symbolisch sterven en weer opstaan
met Christus. Maar de consequentie daarvan is dat we dat nieuwe leven ook
‘waar’ moeten maken, en inderdaad een volledig nieuw mens moeten zijn. Niet
dat ons dat alle dagen lukt, maar het moet wel onze uiterste inspanning zijn. En
wanneer we daarmee bezig zijn zal ons dat ook steeds beter afgaan. Je begint er
aan gewend te raken, het wordt een soort routine waar je denken meer en meer
op ingesteld raakt.
Het leven in Christus
Maar dat gewend raken, het ontwikkelen van die routine vergt oefening, intensieve oefening. Dat is dat leerproces waar ik het in het vorige artikel over had.
Maar iemand die zich ergens in oefent, moet niet verwachten dat het hem gemakkelijk gemaakt zal worden. Oefening vraagt om opdrachten waar je van
leert. Wanneer die opdrachten te gemakkelijk zijn, leer je niet; je leert van het
overwinnen van moeilijkheden. En dus bestaat het leven met Christus uit leeropdrachten die geleidelijk aan moeilijker worden.
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Veel christenen vragen zich soms wanhopig af waarom God ‘het ze zo moeilijk
maakt’; en het antwoord kan alleen maar zijn dat je moet leren. Wanneer alles in
je leven van een leien dakje zou gaan, moet je vrezen dat God weinig of niets in
je ziet: daar valt toch niets mee te bereiken, dus laat die nog maar even van het
leven genieten, zolang het duurt. Wanneer je het gevoel hebt dat je alleen maar
van probleem naar probleem leeft, ben je kennelijk door Hem uitgekozen voor
een hoger doel (als je tenminste Hem toegewijd leeft).
Nu is het menselijk om dan te denken: ik ben ook wel tevreden met een wat minder exclusieve baan in Zijn dienst. Maar we moeten leren om juist dan ‘trots’ te
zijn op het feit dat God ons dat blijkbaar waard acht. Even terzijde: je moet het
leerprogramma natuurlijk wel aan God overlaten en die moeilijkheden niet zelf
gaan opzoeken; want dat laatste is nooit verstandig. Maar wat we onszelf voortdurend voor ogen moeten houden, is dat we, wanneer we werkelijk op God vertrouwen, er rotsvast van overtuigd moeten zijn dat aan het eind alles goed komt.
Omdat God ons die goede aﬂoop heeft beloofd en omdat Hij Zijn beloftes houdt.
Wanneer we daaraan zouden gaan twijfelen, zitten we in de gevarenzone.
Samen op weg
Wie zich laat dopen, laat zich dopen in Christus. Dat is geen toetreding tot een
bepaalde geloofsgemeenschap, maar een belofte tegenover God dat je van nu af
aan Hem wilt dienen. Toch betekent dat niet dat je na die doop weer kunt vertrekken en verder je eigen weg gaan. Het is geen toegangskaartje tot eeuwig
leven, of het lid worden van een soort ‘pensioenfonds’ voor na je dood.
Het leven – ik zei het al – is een les, een oefening voor een taak in Jezus’ Koninkrijk, straks na Zijn wederkomst. En dat vereist dat je leert samenwerken, en
leert omgaan met anderen. En dat kun je alleen maar leren door het te oefenen,
en dan uiteraard samen met anderen. Je kunt niet leren samenwerken wanneer
je in je eentje op een onbewoond eiland zit, of in een hutje op de hei; en dus ook
niet als je thuis in de gemakkelijke stoel blijft zitten. Dat kan alleen in een gemeente. En wie het Nieuwe Testament leest, moet dan ook niet verbaasd zijn
dat het verschijnsel ‘gemeente’ daar een grote rol in speelt. Uiteraard gaan alle
brieven op de een of andere manier over het leven in een gemeente, maar ook in
Jezus’ prediking speelt het al een rol. Zo zegt Hij, bijvoorbeeld:
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar
u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog
een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie
elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente.
Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar. (Matt 18:15-17)
Rudolf Rijkeboer
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Dit spreekt van uiterste zorgvuldigheid. Maar het is gebaseerd op ‘omgaan met
elkaar’. We lezen niets over het gaan naar de priester, zoals voorgeschreven in de
Wet van Mozes, maar wel over ‘de gemeente’. Dit valt absoluut niet in te passen
in de structuur van de Joodse religieuze gemeenschap van de eerste eeuw, maar
heeft alles te maken met de gemeente van het nieuwe verbond. Elders zegt Hij:
U zult u niet rabbi [leermeester] laten noemen; want een is uw Meester en u bent
allen broeders. En u zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw
Vader, Hij, die in de hemelen is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is
uw Leidsman, de Christus. (Mat 23:8-10)
Ook dit past niet in de structuur van het Oude Verbond, maar wel in die van het
Nieuwe. Jezus spreekt van absolute gelijkheid onder elkaar en opereren in groepen, die Hij aanduidt als gemeenten. Dus de gemeente is door Jezus zelf ingesteld, en we doen er goed aan dat niet te negeren.
Maar we hebben elkaar niet alleen maar nodig als oefenmateriaal. We hebben
ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. Paulus schrijft aan de verschillende
gemeenten:
Vermaan daarom elkaar en bouw elkaar op, gelijk u dit ook doet. (1 Tes 5:11)
Wij weten, dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de
liefde bouwt op (1 Kor 8:1)
Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles
bouwt op. (1 Kor 10:23)
Elkaar opbouwen is blijkbaar één van de taken die de gelovigen hebben in hun
gemeente. En bij alles wat we in die gemeente doen, moeten we onszelf blijkbaar afvragen: is dat wel opbouwend voor mijn broeders en zusters. Dat kun je
niet leren uit een boekje, zelfs niet uit een boek zo dik als de Bijbel, dat kun je
alleen maar leren in de dagelijkse praktijk.
Geduld is een andere deugd die we alleen in de praktijk kunnen leren. We zagen
al hoe Paulus aan de gemeente in Kolosse schrijft dat zij de zonde moeten afzweren en van gezindheid moeten wisselen, zoals je van kleding wisselt:
… daar u de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan
hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper. (Kol
3:9,10)
En hij laat daar dan op volgen:
Doe dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden ...
Ja, wat moeten zij dan eigenlijk precies aandoen? Dit:
… innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld
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… En doe bij dit alles de liefde aan, als de band van de volmaaktheid ...
En de vrede van Christus, tot welke u immers in één lichaam geroepen bent,
regere in uw harten … (vzn 12-15)
Met dat ‘ene lichaam’ bedoelt hij de gemeente, zoals blijkt uit andere brieven.
Met andere woorden, wij worden geroepen om in de vorm van gemeenten dit
soort deugden aan te leren. En hij besluit daarom met:
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkaar leert
en terechtwijst en … God dank brengt in uw harten. (vs. 16)
De schat in aarden vaten
Dit alles schetst ons een beeld van de ware gelovige. Maar zijn wij zo; of lukt het
ons zo te worden? Nee, van nature zijn wij niet zo, maar juist daarom moeten wij
die nieuwe mens leren worden.
Het is niet zo dat je pas gedoopt kunt worden wanneer je volledig die nieuwe
mens bent, want dan zou er niemand in deze wereld gedoopt worden. De doop
betekent dat je bent toegelaten tot de opleiding, niet dat je die opleiding met
succes hebt afgerond.
Je wordt daarom ook niet beoordeeld op hoe ver je al bent, maar op het enthousiasme waarmee je jezelf probeert te verbeteren. Of, in de woorden van Paulus,
het gaat niet om de prestaties maar om de gezindheid:
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was …
Het ultieme voorbeeld: Jezus Christus
En dat brengt ons dan bij het ultieme voorbeeld dat we hebben: Jezus. Hij is ons
voorbeeld van hoe het moet. En zolang we Hem nog niet gelijk zijn, moeten we
doorgaan met ons streven onszelf zover te verbeteren tot we Hem wel gelijk zijn.
Tegelijkertijd is zijn opstanding de garantie dat Hij de dood heeft overwonnen,
en dat allen die Hen trouw volgen – aan het eind van de reis – in die overwinning
mogen delen. Daar kunnen we rotsvast op vertrouwen.
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Ontmoeting

met:

Al vóór zijn geboorte vertelde God zijn moeder: “Er zijn twee volken in uw
schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het
ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere
dienen” (Gen 25:23). Ezau, zijn broer, werd eerder geboren. Maar God
had Jakob uitgekozen, want Hij kende hun harten. “Was Ezau niet de
broer van Jakob? Spreekt de HEERE. Toch heb ik Jakob liefgehad en Ezau
heb ik gehaat [in de betekenis van: niet Mijn voorkeur gegeven]” (Mal
1:2). Jakob hield de hiel van Ezau vast, waardoor hij de naam Jakob (hij
die de hiel vasthoudt) kreeg. Die kreeg echter door zijn manier van listen
en bedrog, en de klankovereenkomst in het Hebreeuws, de negatieve
betekenis van het woord ‘hielenlichter’, bedrieger (Genesis 27:36; zie ook
Johannes 1:48).
Op zijn eigen manier wilde Jakob het eerstgeboorterecht en de zegen in
bezit krijgen. Op listige manier stal hij het eerstgeboorterecht van Ezau.
Ook de zegen verkreeg hij door list en bedrog, want toen zijn vader Izaäk
Ezau wilde zegenen bedroog hij, samen met zijn moeder, zijn oude blinde
vader. Alle drie kenden ze de keus van God, en hadden op Hem moeten
vertrouwen. De gevolgen waren groot. Jakob moest vluchten voor zijn
broer (Hosea 12:13), en Rebekka zou haar geliefde zoon nooit meer zien.
Jakob moest nog leren op God te vertrouwen. In de eerste nacht verscheen God hem in een droom, en leerde hij Hem kennen. Ook kreeg hij
prachtige beloften (Genesis 28:13-15). Voor het eerst was hij bevreesd en
eerde hij God. De steen waarop zijn hoofd had gelegen toen hij sliep, gebruikte hij als een gedenkteken en goot er olie op. De plaats noemde hij
Bethel (huis van God). Hij deed uit geloof een plechtige gelofte (vzn 2022). Gesterkt vervolgde hij zijn weg naar zijn oom Laban.
Zijn leven verliep echt niet rooskleurig. Zijn vertrouwen op God moest
nog groeien, en daarom stelde God hem op de proef. Jakob werd bedrogen door zijn oom, en kreeg niet zijn grote liefde tot vrouw maar haar
zus. Zo ondervond hij hoe het was bedrogen te worden. Hij kreeg ook wel
zijn geliefde tot vrouw, maar de jaloezie tussen de zussen bracht veel ellende. Rachel was onvruchtbaar, en eiste van Jakob dat hij voor een zoon
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Jakob (1)
zou zorgen – een onredelijke eis (Genesis 30:1). Nadat haar gebed om
een zoon verhoord was, wilde Jakob terug, maar niet zonder bezit. Arm
was hij gekomen en rijk wilde hij teruggaan. Nog zeven jaar wilde hij
voor een eigen veestapel werken, zodat niet Laban hem rijk maakte
maar God. De jongen van gespikkelde of gevlekte dieren van het kleinvee zouden voor hem zijn. Door zijn ervaring met dieren wist hij dat geschilde takken van verschillende bomen een stof afgaven die de brons
stimuleerden. God was met Hem en zorgde dat de dieren voor hem heel
vruchtbaar waren. Al veranderde Laban steeds de keus voor gevlekt,
gespikkeld, of zonder, om het succes van Jakob tegen te gaan, de veestapel van Jakob groeide (Genesis 30:35-43). Natuurlijk werden Laban en
zijn zonen jaloers. God zag het en zei tot Jakob: “Ik ben de God van
Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u Mij een gelofte
gedaan hebt. Welnu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het
land van uw familiekring” (31:13). Hier werd hij herinnerd aan zijn gelofte
bij Bethel. Jakob koos uit veiligheid een tijdstip dat Laban weg was. Door
zijn grote bezit kon hij maar langzaam reizen, en natuurlijk haalde Laban
hem in. Jakob zou geen schijn van kans hebben tegen hem, maar God
was trouw aan Zijn beloften en zorgde voor bevrijding.
Ondanks deze daad van God bleef hij bang voor Ezau, en vertrouwde
niet op Gods bescherming. God stuurde een leger engelen om hem te
bemoedigen. Nog bleef hij bang en bedacht een eigen oplossing. Pas
daarna bad hij tot God om hulp. Bij de rivier de Jabbok bracht hij zijn gezin en vee veilig naar de overkant. Zelf bleef hij achter om tot God te
gaan. Daar in de eenzaamheid en stilte van de nacht kwam een man tot
hem. Niet zomaar een man, maar een engel (Hosea 12:4). Er volgde de
hele nacht een worsteling tussen hen. Natuurlijk had de engel hem meteen kunnen doden, maar het ging niet om een krachtmeting. Het was
een strijd van Jakob zelf: hij moest zich zelf totaal overgeven aan God.
Tegen de ochtend was het zover en sloeg de engel hem op de heup,
waardoor hij mank werd zodat hij zich deze nacht altijd zou herinneren.
Hier kreeg hij een andere prachtige naam: Jakob, de bedrieger, werd
Israël, God heerst – niet hij maar God bepaalde hoe alles zou gaan.
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Paulus haakt in op Jezus’ woorden over een “slaaf van de zonde” (Joh 8:34-36):
Maar God zij dank: u was slaven van de zonde, maar u bent van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, bent u in dienst gekomen van de gerechtigheid … tot heiliging. Want toen u slaven
was van de zonde, was u vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had u toen? … immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst
van God gekomen, hebt u tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Want
het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. (Rom 6:17-23)
Jezus had gezegd: “… de waarheid zal u vrijmaken” (Joh 8:32). De echo hiervan vinden we in Paulus’ woorden tot Timoteüs:
God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de
waarheid komen. Want [en nu volgt die waarheid] er is één God en ook één middelaar
tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs
voor allen; en daarvan wordt getuigd op de juiste tijd. (1 Tim 2:3-6)
Christus Jezus, de Middelaar
Paulus voert hier het begrip Middelaar in – iemand tussen God en mensen; de
‘scheidsrechter’ waar Job naar verlangde. Zijn functie is God en mensen met elkaar
verzoenen. Het initiatief daarvoor ging uit van God. Hij heeft Zijn Zoon doen geboren worden, en in de wereld gezonden om het vereiste zoenoﬀer te brengen:
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad
en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. (1 Joh 4:10)
God echter bewijst zijn liefde ten opzichte van ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij daarom, thans door zijn bloed
gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, zullen wij veel meer,
nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij
roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. (Rom 5:8-11)
Want het heeft de gehele volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door zijn kruisbloed, alle dingen weer met Zich te verzoenen,
door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ook u, die vroeger vervreemd en vijandig gezind was zoals bleek uit uw boze werken, heeft Hij nu weer verzoend, in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen … (Kol 1:19-22)
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Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het
nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend
heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in
naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Kor 5:17-21)
We gaan nu weer terug naar de Middelaar. De schrijver van de brief aan de Hebreeën
stelt Hem voor als Hij door Wie God een nieuw Verbond sluit met mensen. Geen Verbond met een Wet – het oude Verbond, waarvan Mozes de middelaar was – die leidt
tot de dood, maar een Verbond dat leidt tot eeuwig leven in Zijn Zoon:
… hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als
een smetteloos oﬀer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken,
om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond,
opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het
eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden.
(Heb 9:14,15)
Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van
een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. (Heb 8:6)
Maar u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse
Jeruzalem … en tot God, de Rechter over allen … en tot Jezus, de middelaar van een
nieuw verbond… (Heb 12:22-24)
Zijn optreden als Middelaar is tweeledig:
1. In de functie van Hogepriester
2. In de functie van Pleitbezorger, Voorspraak.
Wat Hogepriester betreft, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën dat die met
het bloed van een oﬀerdier Gods heiligdom in ging, om verlossing te verkrijgen voor
het volk Israël. Die verlossing was echter tijdelijk, omdat er steeds opnieuw werd
gezondigd. Jezus Christus is de Mens zonder zonde, die zijn eigen bloed heeft uitgegoten in de dood ten behoeve van anderen, en daarmee (als het ware) de hemel is
binnengegaan om eeuwige verlossing te verkrijgen voor allen die in Hem zouden
geloven (9:12). Dit is wat hij daarover te zeggen heeft:
... dat wij zulk een hogepriester hebben, die zit aan de rechterzijde van de troon van de
majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel,
die de Here opgericht heeft, en niet een mens. (Heb 8:1,2)
Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde oﬀers te brengen,
die nimmer de zonden kunnen wegnemen; deze echter is, na één oﬀer voor de zonden te
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hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende,
totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één
oﬀerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. (10:11-14)
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder [voltooier]
van het geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen
heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van Gods troon. Vestig
uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft
verdragen, opdat u niet door matheid van ziel verslapt. (Heb 12:2,3)
Wat de Pleitbezorger, Voorspraak, betreft, zagen gelovigen op naar God in de hemel, in de hoop en het vertrouwen dat Hij hen recht zou doen, voor hen zou optreden
tegen hun beschuldigers en vijanden. Zij spraken vaak over Gods rechterhand, waarmee Hij handelend optreedt, de “Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen
bij uw rechterhand” (Ps 17:7). Zij vroegen of God ten behoeve van hen aan hun rechterhand wilde gaan staan, daar waar hun aanklager stond (Psalm 109:6):
Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel
ik niet (Ps 16:8)
… want Hij staat aan de rechterhand van de arme, om hem te verlossen van wie hem
veroordelen (Ps 109:31)
In Psalm 110 komen beide samen:
Zo luidt het woord van de HERE tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw
vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. (vs. 1)
De HERE is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. (vs. 5)
Gods woorden tot ‘de Here’ van David in deze Psalm zijn volgens het Nieuwe Testament vervuld in de verhoging van Jezus Christus in de hemel. En dat Jezus en de
apostelen hierover vele keren spreken, en vers 1 van de Psalm citeren, geeft aan dat
het belang ervan groot is. Enkele voorbeelden hiervan:
Maar Ik zeg u, van nu aan zult u de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van
de Macht … (Mat 26:64, Mar 14:62, Luc 22:69)
Want David zegt van Hem [Jezus] Ik zag de Here te allen tijd voor mij; want Hij is aan
mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. (Hand 2:25; zie ook verzen 34 en 35)
De hele idee is dat Jezus Christus verhoogd is om namens de eeuwige God en Schepper handelend op te treden ten behoeve van hen die het heil zullen beërven, maar
door de wereld worden verdrukt en vervolgd. Dat is goed te zien als de Joden Stefanus stenigen:
En hij [Stefanus] zei: Zie, ik zie de hemelen geopend, en de Mensenzoon, staande aan de
rechterhand van God. (Hand 7:56)
Stefanus bedoelt niet alleen het heilsfeit als zodanig, maar vooral ook dat Jezus daar
is ten behoeve van hem, opdat ook hij niet wankelen zou.
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En ook komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen
naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En
Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat Hij namelijk naar de
wil van God voor heiligen pleit. (Rom 8:26,27)
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven
heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal Gods uitverkorenen beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons
pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of
vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? (Rom 8:31-35)
Híj heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan
overgaan. Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar
Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Heb 7:24,25)
Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat u niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd
heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is
een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de
gehele wereld. (1 Joh 2:1,2)
En als in Jezus de gelovigen verzoend zijn met God, dan geldt:
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van
de Geest van leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en
van de dood. (Rom 8:1,2)
Want er is geen schuld meer, omdat Jezus hun zonden op het kruis heeft gebracht.
Dit betekent dus ook dat er geen aanklacht meer is. En nu wordt duidelijk wat er
wordt bedoeld met de woorden in Openbaring:
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht
en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager
van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. (Op 12:10,11)
De ‘satan’ heeft zijn functie als hun aanklager verloren, en er is daarom geen plaats
meer voor hem. Zijn plaats is ingenomen door Christus. Daarom zegt Paulus:
Wie zal Gods uitverkorenen beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. (Rom 8:33,34).
En Johannes schrijft in zijn eerste brief (2:1,2):
Dit schrijf ik u, opdat u niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben
een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening
voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld.
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Nieuwe Bijbelstudie:
waarom laat God lijden toe?
Op de Met Open Bijbel site hebben we een nieuwe Bijbelstudie geplaatst over het
lijden in de wereld. Mocht u geen internet hebben, of liever een gedrukte versie
lezen, laat u ons dat dan even weten. Bij voldoende aanvragen zullen we van deze
studie graag een boekje maken, en u een exemplaar toesturen.
Het evangelie vertelt van een liefdevolle God, Die omziet naar mensen die leven
in moeiten en verdriet, ziek en gebrekkig zijn, arm en hulpeloos zijn, enzovoorts.
De troostrijke, bemoedigende slotwoorden van dat evangelie zijn: “God zal alle
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw,
jammerklacht of moeite …” (Op 21:4). En is dat geen goede boodschap over wat
iedereen graag zou willen?
Maar niet alle mensen willen van dit evangelie weten, zelfs veel zich christen noemende mensen, omdat zij de God van de Bijbel helemaal geen ‘God van liefde’
vinden gezien alle lijden en ellende in de wereld. Misschien hebt u zelf soms twijfels, teleurstellingen, aanvechtingen, en zelfs boosheid, als u en uw dierbaren te
maken krijgen met ziekte, lijden en dood, of het lijden en de ellende overal op
aarde zien. Bestaat God wel? En als Hij bestaat, ziet Hij het dan niet? En als Hij
het ziet, wat doet Hij er dan aan, of waarom doet Hij er dan niets aan?
In een reeks korte en soms langere delen bekijken we ‘het lijden’ vanuit het gezichtspunt van God, zoals Hij ons dat in de Bijbel toont, en van Christus. We doen
dit systematisch en rustig, vanaf wat over het begin van alles (het boek Genesis)
tot het einde, de voltooiing, daarvan (het boek Openbaring), en alles wat daartussen ligt, wordt verteld over Gods handelen met en ten behoeve van mensen. Ook
kijken we naar verschillende vormen en oorzaken van lijden. Ons doel is u te bemoedigen en uw geloof te versterken, zodat u rust en vrede kunt vinden in wat
God doet en in de omstandigheden die dit voor u meebrengt.
En omdat lijden geen theoretische zaak is, maar uw leven raakt kan het niet blijven bij een ‘leerstellige behandeling’. We kijken daarom naar hoe Jezus Christus
en gelovigen die we in de Bijbel ontmoeten, zijn omgegaan met hun lijden, en
hoe zij vanuit hun ervaring daarover spreken.
Naast deze uitgebreide studie is een samenvatting in de vorm van een serie overdenkingen te beluisteren. Die zullen in de loop van dit jaar worden geplaatst.
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