
8. Aan Jakobus

Met de woorden “Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus” in een brief
van Paulus (1 Kor 15:7), vernemen we van een verschijning van Christus na
zijn opstanding, waarover de vier evangeliën en het boek Handelingen
niets zeggen. Dankzij Paulus weten we waarom Jezus’ broers, die vóór
zijn dood en opstanding niet in Hem geloofden, direct daarna met een
groep gelovigen in Jeruzalem wachtten op de uitstorting van de Geest.

We ontmoeten de broers van Jezus voor het eerst tijdens diens predi-
kingswerk in Galilea: “En Hij ging in een huis; en er verzamelde zich
weer de schare, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn
naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, want zij
zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen” (Mar 3:20,21). Deze familieleden werden
blijkbaar op de hoogte gebracht van de drukte waarin Jezus verkeerde.
Dit, gevoegd bij het feit dat zij “heengingen om Hem te halen”, maakt
het waarschijnlijk dat deze gebeurtenis plaatsvond in Nazaret, terwijl Je-
zus in Kapernaüm woonde. Dat met ‘naastbestaanden’ zijn broers en zus-
sen worden bedoeld, blijkt uit het vervolg: “En zijn moeder en zijn broe-
ders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roe-
pen” (vs 31). Niet voor de eerste keer echter liet Jezus weten dat er voor
Hem relaties zijn die belangrijker zijn dan die voortkomen uit fysieke af-
stamming: “En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem
zaten, zei Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. Al wie de wil van God
doet, die is mijn broeder en zuster en moeder” (vzn 34,35). Verre van gees-
telijk onevenwichtig te zijn geworden, zoals de familieleden meenden,
leefde en werkte Jezus onder de invloed van de Geest.

Op de enige andere plaats in de evangeliën waar Jezus’ broers een rol
spelen, hebben zij blijkbaar een heel andere reden voor bezorgdheid. In
tegenstelling tot bovengenoemd moment, toen zij meenden Hem in be-
scherming te moeten nemen, ging het dit keer om het verlies van popula-
riteit. Jezus’ weigering na het wonder van de spijziging van vijfduizend in
te gaan op hun plan Hem Koning te maken (Joh 6:15), en meer nog wat
Hij vervolgens in verband hiermee in de synagoge zei over de noodzaak zijn
vlees te eten en zijn bloed te drinken, en dat Hij zijn vlees zou geven
voor het leven van de wereld, hadden tot gevolg dat zelfs veel discipelen
Hem verlieten: “Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gin-
gen niet langer met Hem mee” (Joh 6:66). In deze situatie gaven Jezus’
broers Hem de raad naar Jeruzalem te gaan: “Ga vanhier en reis naar
Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen, die U doet. Want
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niemand doet iets in het verborgen en probeert tegelijk zelf de aandacht
te trekken. Indien U zulke dingen doet, maak, dat U bekend wordt aan
de wereld. Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Hem” (Joh 3:4,5).

In tegenstelling tot dit onbegrip en ongeloof bevinden deze broers zich nu
in de kring van honderdtwintig gelovigen, die kort na Christus’ opstanding
in Hem geloven. Na de aanwezige apostelen te hebben genoemd, schrijft
Lucas: “Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige
vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders” (Hand
1:14). Ongetwijfeld kan wat Lucas hier schrijft aanleiding hebben gegeven
tot kritiek op de juistheid van wat Johannes schreef, ware het niet dat
Paulus’ vermelding van Christus’ verschijning aan Jakobus licht werpt op de-
ze verandering bij Jezus’ familieleden.

Als Paulus schrijft: “Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus”, mogen wij
aannemen dat hij niet de apostel bedoelt – de zoon van Zebedeüs en
broer van Johannes, die Herodes Agrippa met het zwaard ter dood liet
brengen (Handelingen 12:2) — maar de oudste broer van Jezus. Bij de
vermelding van de vier broers staat zijn naam voorop: “Is dit niet de tim-
merman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Si-
mon?” (Mar 6:3; Mat 13:55). Zijn latere leidende positie in de gemeente van Jeru-
zalem wijst in dezelfde richting. Voor hem was de belangrijke taak weggelegd
een leidende positie in te nemen in de gemeente van Jeruzalem. Terwijl de
apostelen waren uitgezonden om het evangelie in de gehele wereld te brengen,
oefende hij zijn invloed uit in de moedergemeente van Jeruzalem, waarheen ook
gelovige Joden uit alle landen zouden optrekken voor de drie jaarlijkse feesten.

Ongeveer tien jaar later noemt Paulus “Jakobus, Kefas en Johannes” steunpilaren
(Gal 2:9), en zegt dat behalve Petrus de enige andere die hij zag Jakobus,
“de broeder van de Here” was (Gal 1:19). Hij was voorzitter tijdens de cruciale
vergadering in Jeruzalem, waar de verplichtingen van niet-Joodse gelovigen wer-
den besproken, en wiens raad en voorstel werden aanvaard (Hand 15:13-21). Hij
bekleedde dezelfde invloedrijke positie bij Paulus’ laatste bezoek aan Jeruzalem
(Hand 21:18 e.v.). Hij is ook de schrijver van de brief met zijn naam in het
Nieuwe Testament. Volgens de geschiedschrijver Josephus is Jakobus omstreeks
62 na Chr. om het leven gebracht door middel van steniging. De hogepriester
Ananias zou hiertoe hebben aangezet. Uit indirecte bronnen blijkt dat Josephus
de ellende van de belegering van Jeruzalem toeschreef aan Gods wraak vanwege
de moord op Jakobus. Zo diep was de indruk die zijn vrome rechtvaardigheid op
de niet-christelijke Joden had gemaakt!
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8. Aan Jakobus

Evenals met zijn verschijning aan Petrus het geval is, weten wie niet wat Chris-
tus en Jakobus bij hun ontmoeting tegen elkaar gezegd hebben. We kunnen het
alleen vanuit zijn aanvankelijke ongeloof vermoeden. Christus zou, net zo min als
zijn apostelen, reden hebben gehad verandering te brengen in Jakobus’ geloof
als Jood in één God, de Schepper van hemel en aarde. Wat Hij ongetwijfeld wel
gedaan heeft, is een einde maken aan de onwetendheid van zijn onwetendheid wat
betreft zijn oorsprong — die de oorzaak zal zijn geweest van zijn ongeloof en dat van
zijn broers. Zij hadden kennelijk veel respect voor Hem, en maakten zich op een
gegeven moment grote zorgen over de enorme drukte waarin Hij dagelijks
leefde — Galilea en Judea rondtrekkend, om zijn volksgenoten in alle ste-
den en dorpen toe te spreken en hun ziekten te genezen. Waarschijnlijk
zagen zij Hem als een zeer bijzondere Profeet. Maar wanneer Hij over
Zichzelf sprak als de Zoon van God, aan wie de Vader alles in handen had
gegeven, en zei dat Hij de Gever van leven was, viel het hun moeilijk dit te
geloven. Zij schreven zijn woorden over zijn unieke oorsprong en zijn
plaats in Gods heilsplan blijkbaar toe aan een enthousiasme die leidde tot
onevenwichtigheid: “Hij is niet bij zijn zinnen” (Mar 3:21).

Wat Maria, om redenen die vanzelfsprekend zijn, niet aan haar kinderen had
kunnen vertellen, waren de bovennatuurlijke omstandigheden van Jezus’
geboorte. Als zij op de hoogte waren geweest van wat de engel Gabriël
had gezegd, toen hun moeder nog maagd was, hadden zij hun Broer in een
ander licht gezien: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt
wordt, Zoon van God genoemd worden” (Luc 1:35). Jezus was niet ‘een
zoon van God’ zoals andere zonen van David, de koning van Israël, ge-
noemd waren, maar vanwege zijn verwekking door God. Door Maria zijn
de in het Oude Testament opgetekende woorden van God in vervulling
gegaan: "Mijn Zoon bent U; Ik heb U heden verwekt” (Ps 2:7), evenals
Zijn belofte door de profeet Jesaja: “Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden
en een zoon baren; en zij zal Hem de naam Immanuël geven” (Jes 7:14).

Het zal geen werelds ongeloof zijn geweest dat de oorzaak was van de
houding van Jezus’ broers. Het zal eerder de begrijpelijke moeilijkheid zijn
geweest te geloven dat hun Broer, met wie zij jarenlang in hetzelfde huis
hadden geleefd, de unieke, zeer verheven status van Gods eniggeboren
Zoon had, en een positie boven alle engelen en mensen zou krijgen. Zijn
verschijning aan Jakobus zou voor de familie het ontegenzeggelijke bewijs
zijn, dat alles wat Hij over Zichzelf gezegd had de waarheid was, en dat
Hij nu hun Here en Heiland was die hun bij zijn wederkomst eeuwig le-
ven zou geven. A.H.
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