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Voorwoord
Op een dag zag Filippus – één van Jezus’ dienaren – een reiswagen, waarin
een man uit Ethiopië zat. Hij had een boekrol in zijn handen, en las de
woorden daarin hardop. Filippus herkende die woorden meteen toen hij
ze hoorde: ze waren van de profeet Jesaja. Maar het waren niet de makkelijkste woorden die de man las. Daarom vroeg Filippus hem: “Begrijpt u
ook wat u leest?”. De man keek hem aan, en zei: “Hoe zou dat kunnen als
niemand mij uitleg geeft?”. Daarop nodigde hij Filippus uit om in te stappen, en hem de uitleg te geven die hij nodig had.
We zouden deze man kunnen zien als beginnend Bijbellezer. Hij was in
Jeruzalem geweest, en onder de indruk geraakt van het geloof in één
God. Omdat hij meer wilde weten van het Joodse geloof, had hij één of
meer boekrollen gekocht. Jij bent ook een beginnend Bijbellezer. Misschien zijn je thuis of op school Bijbelverhalen verteld, en wil je nu zelf
de Bijbel gaan lezen. Misschien heb je die verhalen nooit gehoord, maar
ben je op zoek naar de God van de Bijbel; of gewoon naar de zin van het
leven. Je hebt vast wel eens geprobeerd de Bijbel te lezen. Dan heb je
misschien wel gemerkt dat dit nog helemaal niet zo makkelijk is. De taal
is soms moeilijk, en er staat zoveel in dat je je (wanhopig?) afvraagt of
je dat allemaal moet weten. En zoals het voorbeeld van de man uit Ethiopië laat zien, is het geen schande toe te geven dat je het niet begrijpt.
‘Alle begin is moeilijk’, zeggen we wel eens.
Dit boek gaat over het Nieuwe Testament. Het is geschreven voor tieners die te groot zijn voor de Kinderbijbel. Maar ook voor volwassenen
die de Bijbel niet zo goed kennen, en eenvoudig willen beginnen. Kortom:
voor iedereen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vindt. Wie de
verhalen kent zal ze herkennen. Maar er wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het raamwerk van Gods werk met en
onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis
tot één doorlopend verhaal; ja, tot levende werkelijkheid. En dat is nodig
wil je de boodschap daarin begrijpen en je eigen maken.
Wij – de schrijvers van dit boek – geloven wat Paulus zei, namelijk dat
“de heilige schriften je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered
door het geloof in Christus Jezus”. Want de goede boodschap in de Bij6

bel is ‘Gods reddende kracht’ voor wie geloven. God wil dat je gaat begrijpen waarvan je gered moet worden, en hoe Hij je redt. Daarom heeft
Hij Zijn dienaren de geschriften van de Bijbel laten schrijven. Het is
Zijn Woord waardoor Hij tot je spreekt.
Al lezend in dit boek word je wegwijs in dat woord van God. Je begint
met het leven van de Man die ‘God redt’ of ‘God bevrijdt’ wordt genoemd:
Jezus van Nazaret. Wat Hij zei en deed wordt zo eenvoudig mogelijk
verteld vanuit de vier evangelieboeken. Meestal zijn de hoofdstukken
kort; maar er zijn ook wat langere, waarin je een uitleg vindt over een
belangrijk onderwerp waarover Jezus vertelde – bijvoorbeeld bidden.
Het boek Handelingen vertelt wat Jezus nog meer deed, nadat Hij naar
God in de hemel was gegaan; nu door zijn volgelingen, de apostelen en
andere dienaren. Daarna wordt het wat moeilijker: dan lees je over de
brieven en tot slot over het boek Openbaring. Maar omdat je al lezend
gewend bent geraakt aan de boodschap, zal dit niet al teveel problemen
opleveren. En als je het toch nog te moeilijk vindt, lees je die hoofdstukken later nog een keer. Het is tenslotte geen schande als je het niet
meteen begrijpt. Ook de meer ervaren lezer ontdekt steeds meer, als
hij of zij de Bijbel leest en herleest. Je raakt er nooit in uitgelezen!
Om dit boek makkelijker leesbaar te maken, hebben we de Nieuwe Bijbel
Vertaling gebruikt. Er is niet aangegeven waar je de gebruikte Bijbelverzen vindt, behalve bij de behandeling van de brieven. Tussendoor vind je
soms één of meer bladzijden met wat geschiedenis, geschreven door Nel
Davids. De afbeeldingen zijn niet gekozen omdat ze geschiedkundig juist
zijn, maar om het verhaal duidelijker te maken. We weten immers helemaal niet hoe Jezus en de apostelen eruit zagen. Er werden toen geen
foto’s of schilderijen van hen gemaakt.
Veel leesplezier, en Gods zegen bij je zoektocht naar Hem!
Jan Koert Davids
Eindredacteur
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Een eeuwenlang verwachte geboorte
Lezen: Lucas 1:26-56

Bijzondere beloften
Hebben je ouders je ooit verteld hoe zij maandenlang naar je geboorte
uitkeken? Hoe vaak zij, en ook je grootouders, met elkaar praatten over
je komst? Zou het een meisje of een jongen zijn? Welke naam zouden ze
dit bijzondere nieuwe mensje geven? Spannende maanden waren dat!
In het geval van de Messias waren het niet alleen enkele familieleden die
naar zijn geboorte uitkeken, maar heel veel mensen; overal in het land
Israël, en zelfs in het buitenland. Ze hadden niet alleen een paar maanden, maar vele honderden jaren op zijn komst gewacht. God had de profeet Daniël namelijk het aantal jaren genoemd, dat voorbij zou gaan
voordat de Messias zou komen: 490 jaar na de opdracht de tempel in het
verwoeste Jeruzalem te herbouwen. Iedereen die kon rekenen, wist wanneer dat zou zijn. Dus toen die jaren voorbij waren, waren de verwachtingen hoog gespannen!
De mensen maakten zich in die tijd niet druk over de kleur van zijn ogen
of haar, maar vroegen zich af wat Hij zou doen als hij eenmaal volwassen
was geworden. God had beloofd dat het volk Israël eindelijk weer een
eigen koning zou hebben. Die zou hen dan bevrijden van die vreselijke
Romeinen, die het land in bezit hadden genomen, en Israël tot het middelpunt maken van Gods wereldwijde Koninkrijk. Geen Romeinse soldaten
meer in het land dus, die hen vertelden wat zij moesten doen en niet
mochten doen. Geen koning of keizer meer die geen rekening met God
hield, maar een hemelse Koning die overal recht en vrede zou brengen.
Hoe wonderlijk het ook in onze oren mag klinken, het was vooral God die
naar de geboorte van Zijn Zoon uitkeek. Lang vóór de schepping van de
wereld had God een plan gemaakt. Dat plan laat het doel zien dat Hij had
met het maken van mensen: zij waren bestemd de aarde te besturen op
de manier zoals God dat Zelf zou doen. De Bijbel vertelt ons dat Hij ons
zo maakte, dat wij – wat ons karakter betreft – op Hem zouden lijken.
9

We zouden ‘de heerlijkheid van God’ tonen in ons denken, praten en doen.
Maar we weten dat de eerste mensen zondigden, en niet geschikt waren
om die hoge plaats te hebben. En toch had God gezegd dat het goed was
wat Hij maakte. Hoe kan dat? Omdat God verder keek dan wij dat kunnen. Hij zag dat er op het laatst een Mens zou zijn, die niet zou zondigen
zoals Adam. Die Mens noemde Hij zijn eigen ‘eniggeboren Zoon’. Een ander wezen dan de engelen bij Hem in de hemel. Geen schepsel, zoals wij
mensen zijn, maar ‘de weerspiegeling van zijn heerlijkheid, en de afdruk
van Gods karakter’.
Van het begin af sprak God dan ook over de komst van Zijn Zoon. God
had besloten dat die Zoon geboren zou worden uit een aardse moeder.
Hij vertelde Eva dat deze Zoon uit haar nakomelingen geboren zou worden. Ook vertelde Hij dat deze Zoon de zonde in de mensen zou overwinnen, zoals iemand met een dodelijke trap zijn hak op de kop van een slang
zet. Hij vertelde Abraham dat één van zijn nakomelingen een zegen zou
zijn voor alle mensen. Hij gaf in de zegeningen, die Abrahams kleinzoon
Jakob zijn twaalf zonen moest geven, aan dat die nakomeling uit de stam
Juda zou komen. Hij beloofde koning David dat uit zijn koninklijke familielijn een bijzondere Koning geboren zou worden, die voor altijd over de
hele aarde zou regeren. Hoe bijzonder de belofte aan David was, is te
zien in wat God tegen David zei: “Ik zal een Vader voor hem zijn en hij
voor Mij een Zoon”. Ook de geboorte uit een aardse moeder gebeurde op
een wel heel bijzondere manier. God zei door de profeet Jesaja: “Zie, de
maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren”. Maar niemand had daaruit begrepen dat Gods Zoon geen aardse vader zou hebben.
Veel van wat God over Zijn Zoon vertelde was moeilijk te begrijpen. Bijvoorbeeld dat Hij eerst veel zou moeten lijden, en zelfs sterven, om de
zonden van mensen weg te nemen. Want omdat de Messias, de gezalfde
Koning – zoals men de Zoon van God noemde – eeuwig zou leven, kwam de
gedachte natuurlijk niet in hen op dat Hij zou kunnen sterven!
Maria
Maria was maagd en woonde in Galilea, en was uit de lijn van koning David.
Dacht zij er wel eens aan dat zij misschien wel de eer zou mogen hebben
moeder van de Messias te worden? Bovendien was zij de verloofde van
een man die ook uit de lijn van David was, en – als Israël nog altijd konin10

gen had gehad – op de troon in Jeruzalem zou zitten: Jozef. Maar iets
maakte het onmogelijk dat Maria de moeder van de Messias werd: zij
woonde in het kleine dorp Nazaret, op een heuvel in het noorden van het
land, waar Jozef een timmermansbedrijf had. Maar de Messias zou in
Betlehem geboren worden; want dat had één van Israëls’ profeten duidelijk verteld: “Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal
heersen … Zij zullen veilig wonen, want … hij brengt vrede”.

Maria krijgt bezoek van een engel
Op een dag kreeg Maria bezoek van Gods engel Gabriël. Tot haar verbazing en vreugde vertelde hij dat God haar had gekozen de moeder te
worden van Zijn Zoon. Dus zou zij
inderdaad de moeder van de beloofde Messias zijn! Gabriël sprak
hier op bijna dezelfde manier over
als God ongeveer zevenhonderd
jaar eerder deed door de profeet
Jesaja: “Luister, je zult zwanger
worden en een zoon baren, en je
moet hem Jezus noemen. Hij zal
een groot man worden en Zoon van
de Allerhoogste worden genoemd,
en God, de Heer, zal hem de troon
van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen”.
Voor Maria, die de boeken van Israëls profeten heel goed bleek te kennen, was dit allemaal heel duidelijk. Maar eerst, dacht ze, moest zij natuurlijk met haar verloofde Jozef gaan trouwen. Maar toen kwam de
grote verrassing: Jozef zou niet de vader van haar Kind zijn! Later hebben zij toch samen nog enkele kinderen gekregen: drie jongens en tenminste een paar meisjes. Maar de Vader van Jezus zou God in de hemel
zijn: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren
wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God”. Zij was dus de maagd,
die de moeder zou zijn van Gods enige Zoon!
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Gabriël had nog meer
verrassend
nieuws.
Haar oude tante Elisabet en haar man Zacharias, die nooit kinderen hadden gehad,
zouden binnenkort een
zoon krijgen. Sinds de
geboorte van Isaak,
de zoon van Abraham,
tweeduizend jaar eerder, was er niet meer zoiets gebeurd! Het is daarom te begrijpen dat Maria besloot zo snel mogelijk naar Elisabet te gaan.
Wat zullen zij veel hebben gehad om over te praten! Zij waren allebei
heel dankbaar voor Gods goedheid, en zouden dan ook alles doen voor de
opvoeding van Gods kostbare geschenken aan hen en het hele volk.

Het Kind Jezus
Hoe heeft Maria, toen zij drie maanden later in Galilea terugkwam, dit
alles aan Jozef verteld? Of het nu door een brief was of in een gesprek,
de gedachte dat Maria een zoon verwachtte voordat zij waren getrouwd,
was voor hem nogal schokkend, zoals we zullen begrijpen. Daarom gaf
Gods engel Gabriël hem in een droom dezelfde boodschap als Maria: zij
zou de moeder worden van Gods Zoon, geboren uit de heilige Geest. Maar
Jozef mocht zijn voorgenomen huwelijk met Maria niet afzeggen, en
moest straks goed zorgen voor het Kind: “Ze zal een zoon baren. Geef
hem de naam Jezus”. De naam Jezus in de Griekse taal van het Nieuwe
Testament, is dezelfde als de Hebreeuwse naam Jozua in het Oude Testament, en betekent ‘De Heer is Redder'.
We mogen rustig aannemen dat Jozef meteen naar Maria ging, om haar
te vertellen wat Gabriël had gezegd. Wat waren ze geweldig blij dat hun
huwelijk door kon gaan! En wat een enorme taak kregen zij om samen
Gods Zoon op de allerbeste manier op te voeden. We kunnen ons daarom
voorstellen hoe zij hierover in het geheim hebben gepraat. ‘En wij moeten Hem Jezus noemen' zei Jozef haar ernstig, zich nu voor het eerst
bewust van de grote verantwoordelijkheid die God op zijn schouders had
gelegd. ‘Ja, dat heeft de engel mij ook gezegd', zei Maria zachtjes met
12

een glimlach, ‘Het Kind zal ons allen redden'. Dus waren ze er allebei zeker van
dat Gods engel inderdaad met hen had gesproken. ‘Maar’, kwam de vraag op beider
lippen, ‘hoe moet dat nu met wat de profeet Micha zei: dat de Messias geboren
zou worden in Betlehem?’ Betlehem was
een dorp in Judea, dichtbij Jeruzalem,
heel ver ten zuiden van Nazaret. Wat konden ze doen om ervoor te zorgen dat het
Kind in Betlehem geboren zou worden?
Verhuizen?

Gods oplossing
Plotseling kwam het bericht waardoor zij wisten hoe God voor alles zorgde. In het hele land werd meegedeeld dat de Romeinse keizer Augustus
een volkstelling ging houden.
Augustus was de eerste keizer over het Romeinse Rijk – dat hij ‘de hele
wereld' noemde. Hij wilde weten hoeveel mensen er in zijn Rijk waren, en
waar zij vandaan kwamen. Dus moest iedere man ingeschreven worden in
de stad waar zijn ouders vandaan kwamen. Omdat de ouders van Jozef in
Betlehem hadden gewoond, moest hij daarheen reizen. Natuurlijk wilde
hij in deze tijd Maria niet achterlaten; want het Kind kon elk ogenblik
geboren worden. Dus maakten ze samen de reis van ongeveer drie dagen
van Nazaret naar Betlehem, voorbij de grote hoofdstad Jeruzalem. De
schemering duurt niet lang in het land Israël, en de sterren flonkerden
al aan de hemel voordat Jozef en
Maria Betlehem hadden bereikt.
Het dorp bleek overvol met mensen, die evenals zij daarheen waren gereisd om zich te laten inschrijven. Er bleek geen plekje
meer over in de enige herberg
van Betlehem. Ze moesten maar
kijken of er nog plaats was in de
ruimte waar de dieren werden
13

gestald. Daar werd het Kind geboren. Maria legde het Kind Jezus, de
Zoon van God, nota bene in een voederbak voor het vee. De Koning van
alle koningen komt de wereld binnen in de meest armelijke omstandigheden. Zo gingen de woorden, die Micha zevenhonderd jaar eerder sprak,
op Gods manier in vervulling.

Herders horen als eersten het goede nieuws
Wie waren de eersten die hoorden dat de Messias van Israël was geboren? Niet Herodes, de koning over de Joden, of Augustus, die vanuit Rome over de wereld rondom de Middellandse Zee regeerde, en ook niet de
Joodse leiders in Jeruzalem. Het waren herders, die in de nachtelijke
uren zorgden voor hun kudde schapen op de velden bij Betlehem.
Zij schrokken bij het zien van een engel in stralende heerlijkheid, die
het wonderlijke bericht bracht: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor
jullie een redder geboren. Hij is de
Messias, de Heer. Dit zal voor jullie
het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt”.
Plotseling kwamen er nog veel meer
engelen in stralende heerlijkheid, en
loofden God luid zingend met het
lied: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft”.
In de stad vonden de herders wat
de engelen hadden gezegd, en zij hebben vast en zeker aan anderen verteld dat engelen van God met hen hadden gesproken, en dat zij het Kind
in de kribbe hadden gezien.

14

2

Jezus groeit op
Lezen: Lucas 2:22-52 en Matteüs 2:1-23

Jezus voor God gebracht
Een maand nadat Jezus werd geboren, brachten Jozef en Maria Hem
naar de tempel in Jeruzalem, om Hem aan God voor te stellen. Volgens de
Wet van Mozes moesten de eerstgeboren jongens namelijk voor God
worden gebracht. Daarbij hoorde ook een offer. Normaal gesproken zou
dat een schaap zijn. Maar in plaats daarvan kochten Jozef en Maria een
paar duiven en offerden die aan God. Dit laat zien dat zij, evenals de
meeste mensen in die tijd, niet genoeg geld hadden om een schaap te
kopen. De Wet stond dan het brengen van duiven als offer toe.
In de tempel was elke dag een oud man te vinden, die Simeon heette.
God had hem verteld dat hij niet zou sterven voordat hij de
langbeloofde Messias zou hebben gezien. Jarenlang was hij daarom elke
dag naar de tempel gegaan, in de hoop dat één van de vele baby's, die
daar door hun ouders werden gebracht, de Messias was. Toen kwam inderdaad eindelijk de dag dat zijn vurige wens werd vervuld. God had hem
in een droom, of op een andere manier, verteld dat hij naar de tempel
moest gaan. Daar gekomen zag hij Jozef en Maria met het Kind.
Het was toen de gewoonte dat
omstanders een kind, dat voor
God werd gebracht, in hun armen namen en God vroegen het
kind te zegenen. Zoals ook nu
nog het geval is onder Joden,
hoopten zij bij iedere jongen
die werd geboren dat hij de
beloofde Messias was. Zo nam
ook Simeon Jezus in zijn armen. Maar zijn woorden waren anders dan die
van de andere mensen. Door God geleid sprak hij niet zijn hoop uit dat
dit de Messias zou zijn, maar zijn dankbaarheid dat hij die met eigen
15

ogen zag. Uit zijn woorden is te merken dat hij heel goed wist dat de
profeet Jesaja had gesproken over het lijden van de Messias. Dit zal dan
ook de reden zijn geweest waarom hij Maria waarschuwde voor een heel
moeilijke gebeurtenis in de toekomst. Maria begreep niet wat hij
bedoelde, maar onthield de woorden goed. Zij dacht daar zonder twijfel
aan toen zij later haar Zoon stervend aan een kruis zag.
Even later kwam de oude profetes Anna erbij staan, en vertelde de mensen die zich om Simeon en Jezus hadden verzameld dat deze baby de
Messias van Israël was. Wat zullen al die mensen, die daar op het plein
van de tempel stonden, veel te vertellen hebben gehad toen zij thuis
kwamen! Maar ze hebben misschien ook wel gedacht: een beetje
oppassen, zodat koning Herodes hier niets van hoort! Want hij was heel
achterdochtig, en zou niet rustig meer hebben kunnen slapen als hij wist
dat er iemand was die misschien wel koning gemaakt zou kunnen worden
in zijn plaats.

De wijzen uit het oosten
Maar niet alleen de Joden in het land Israël hadden lang gewacht op de
komst van de Messias. Overal in de wereld waren er vele Joden die de
mensen in hun omgeving lieten merken in welke God zij geloofden. Zo
kregen ook veel niet-Joden waardering voor de Joodse godsdienst. Zij
wisten dat de Joden de komst van hun Koning verwachtten. Dit had ook
Daniël verteld, toen hij honderden jaren daarvoor in Babel, ten oosten
van het land Israël, woonde.
Was het omdat de Messias ook wel de
‘Ster’ werd genoemd, dat geleerden uit
het oosten, bij het zien van iets
bijzonders aan de nachthemel, meenden
dat deze Messias was geboren? Zij
maakten de lange reis naar Jeruzalem, en
daar aangekomen vroegen zij waar het
Kind
te vinden
was.
Natuurlijk
verwachtten zij de koning in de
hoofdstad van Israël te vinden. Herodes,
die over de Joden regeerde, was zeer
verbaasd over de komst van die oosterse
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geleerden. En niet alleen verbaasd, maar ook heel erg boos! Hij kon het
niet verdragen om te weten, dat er misschien wel ergens een toekomstige koning was die zijn macht kon bedreigen! Omdat zij wisten hoe Herodes was, had uiteraard niemand hem verteld wat de herders hadden beleefd in Betlehem, niet ver van Jeruzalem. Dus riep hij de Joodse
schriftgeleerden bij zich om van hen te horen waar, volgens de
profetieën in het Oude Testament, de Koning van Israël geboren zou
worden. Natuurlijk wisten zij
dit, en zij vertelden Herodes
wat de profeet Micha over
Betlehem had gezegd: “iemand
zal uit u komen, die over
Israël gaat heersen”. Dit alles
gebeurde vele maanden na
Jezus’ geboorte. Want de
baby was een peuter toen de
wijzen kwamen: ‘Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria,
zijn moeder’. Zij vielen op hun knieën voor Jezus, en haalden hun
schatten tevoorschijn: goud, wierook en mirre. Hoewel zij het vreemd
vonden dat er in Jeruzalem zo’n opwinding was ontstaan, en zo hun twijfels hadden over hoe Herodes zich gedroeg, begrepen zij waarschijnlijk
niet hoe gevaarlijk het voor Jezus was als zij naar Jeruzalem terug
zouden gaan om Herodes van alles
op de hoogte te brengen. Gelukkig
waarschuwde God hen in een
droom dit niet te doen. Toen zij
niet bij hem terugkwamen, was
Herodes zo boos dat hij enkele
soldaten bevel gaf naar Betlehem
te gaan en alle kinderen onder de
twee jaar te vermoorden. Maar
Gods engel was al aan Jozef verschenen in een droom, om hem te
waarschuwen dat hij meteen, met Maria en Jezus, naar het land Egypte
moest vluchten. Daar bleven zij totdat Gods engel voor een derde keer
aan Jozef verscheen, om hem te vertellen dat Herodes dood was. Maar
in plaats van naar Betlehem terug te gaan, gingen zij naar hun woonplaats
Nazaret in het noorden van het land.
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Jezus als leerling
Voor gelovige ouders in Israël was het heel belangrijk, dat zij hun
kinderen van de allereerste jaren af leerden God te danken voor hun
dagelijks voedsel en al zijn andere gaven. Ook Jozef en Maria zullen het
Kind Jezus verhalen hebben verteld uit de geschiedenis van Israël: over
Abrahams reis naar het beloofde land, over de bevrijding uit Egypte
door Mozes, over de koningen David en Hizkia. Maar ook over de schepping en de zondvloed. Op de leeftijd van zes of zeven jaar zal Jezus naar
school zijn gegaan, de ‘synagoge’ of ‘Huis van het Boek’ zoals men die
noemde; want daar leerden de kinderen Gods Boek, ons Oude Testament,
te lezen en begrijpen. Boeken, of eigenlijk rollen, waren in die tijd duur;
maar het is niet onmogelijk dat Jozef enkele rollen van boeken van het
Oude Testament had of voor Jezus kocht. Volgens de Wet van Mozes
moest iedere koning in Israël zijn eigen afschrift van die Wet laten
maken. Het is daarom best mogelijk dat Jezus, geboren om de
allergrootste Koning in Israël te zijn, alles deed om niet alleen de boeken
van de Wet, maar ook de profetische boeken en de Psalmen in bezit te
krijgen. Had hij onbeschreven rollen, en schreef Hij in de synagoge rollen over? Dan kon Hij ze thuis op elk moment dat Hij vrij was lezen.

De twaalfjarige Jezus in de tempel
Als ze konden moest iedere Israëliet drie keer in het jaar naar
Jeruzalem reizen, om de drie grote feesten Pascha, Pinksteren en
Loofhutten te vieren. Vooral het Paschafeest was en is heel belangrijk.
Dan denken de Israëlieten aan hun verlossing uit slavernij in Egypte, en
de reis door de woestijn naar het beloofde land.
Toen Hij twaalf jaar
was geworden, ging
Jezus ook mee. Dan
was je zoon van de
Wet. Wat vond Hij de
nieuwe tempel een
prachtig gebouw! Daar
zaten
schriftgeleerden om de Schriften
uit te leggen. Zo inte18

ressant was voor Jezus wat zij vertelden,
dat Hij achterbleef toen Jozef en Maria
alweer op weg naar huis waren gegaan! In
alle drukte merkten ze aan het eind van de
dag pas dat Jezus er niet bij was. Omdat de
mensen uit een dorp of streek allemaal samen liepen, zullen zij Jezus hebben gezegd
hoe laat zij zouden vertrekken. Daarom
dachten zij dat hij wel ergens in de groep
liep. Maar dat was dus niet zo! Pas na drie
dagen zoeken vonden zij Hem terug in de
tempel, in gesprek met de schriftgeleerden. Maria zei tegen Hem:
“Jongen, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik zaten in angst en
hebben je overal gezocht”. Maar Jezus keek hen aan en zei: “Waarom
hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader
moest zijn?” Hij wist toen al dat zijn echte Vader niet Jozef was, maar
God. Hadden Jozef en Maria Hem dat verteld voordat Hij naar
Jeruzalem ging om het Pascha te vieren?

Jezus de timmerman
Jozef was timmerman, en van hem leerde Jezus het vak. De kinderen
hadden toen namelijk meestal hetzelfde beroep als hun vader. Het is
mogelijk dat Jozef stierf voordat Jezus een volwassen man was; en dat
Hij enkele jaren verantwoordelijk was voor de zorg voor zijn moeder Maria, zijn jongere broers Jacobus, Joses,
Judas en Simon, en zijn zussen.
Na hun terugkeer uit Egypte waren zij in
Nazaret blijven wonen. Mozes en Daniël
leefden enige tijd in een paleis, maar
Jezus, de grootste Koning, in een gewoon
huis; in een klein dorp, ver van Jeruzalem,
in het armoedige noorden van het land. Hij
werkte zes dagen in de week met zijn
handen, van zonsopgang tot zonsondergang, en hielp zijn moeder met het grootbrengen van haar kinderen. Toen Hij
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ongeveer dertig jaar oud was, legde Jezus zijn gereedschap neer en
verliet Nazaret om voortaan te leven als
Profeet, die van stad tot stad en van
dorp tot dorp ging om mensen te
onderwijzen uit de Schriften en hen te
genezen. Veel mensen uit Nazaret en
omgeving, die Hem kenden als hun
dorpstimmerman, waren verbaasd om
wat Hij leerde en deed. Ze zeiden tegen
elkaar: “Hij is toch de timmerman, de
zoon van Maria en de broer van Jakobus
en Joses en Judas en Simon? En wonen
zijn zusters hier niet bij ons? En ze
namen aanstoot aan Hem”. Dat wil zeggen: omdat ze wisten dat hij een eenvoudige timmerman was, en één van
hen, vonden ze dat zijn hoofd op hol was geslagen, en dat Hij maar beter
weer zijn gewone werk kon gaan doen.
Maar Hij hield vol, omdat Hij in die dertig jaar daarvoor een heel
belangrijke les had geleerd: vertrouw helemaal op mijn Vader in de
hemel, en doe altijd wat Hij van Mij vraagt. Dit hielp Hem in de drie en
een half jaar waarin Hij rondtrok om het Koninkrijk van God aan te kondigen, en gaf Hem de moed en het vertrouwen Zich daarna over te geven
in de handen van wrede mensen om gekruisigd te worden.
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3

Johannes de Doper

Lezen: Lucas 1:5-25, 57-80; 3:1-20; 7:18-35 en Matteüs 3:1-12; 14:1-12

Een bijzondere profeet
In de tijd dat Jezus werd geboren, had niemand een profeet gezien. Het
was namelijk al meer dan vierhonderd jaar geleden, dat de laatste profeet
in Israël sprak. Daarvóór waren er vele profeten geweest. Zij vertelden
het volk – als Gods boodschappers – wat God van hen vroeg, en wat zij hadden te verwachten wanneer zij Hem gelovig en gehoorzaam dienden.
Ongeveer drie maanden voordat de Engel Gabriël met Maria sprak, verscheen een engel aan Zacharias. Een priester op hoge leeftijd, die twee
keer per jaar enkele weken dienst moest doen in de tempel in Jeruzalem.
Op een ochtend ging hij het heilige tempelgebouw binnen, om wierook op
het gouden altaar te verbranden. Hij schrok hevig toen hij een engel naast
het altaar zag staan, en was verbaasd over wat die tegen hem zei. Hij en
zijn vrouw Elisabet hadden altijd gehoopt eigen kinderen te hebben, maar
dat was nooit gebeurd. Hoe vaak hadden zij, toen zij jonger waren, God om
een kind gebeden! Maar nu waren zij veel te oud om nog kinderen te mogen
verwachten; en daarom waren zij waarschijnlijk opgehouden die van God te
vragen. Maar Hij was hun gebeden niet vergeten. De engel vertelde Zacharias dat Elisabet, al was zij oud, een zoon ter wereld zou brengen. Zij
moesten hem de naam Johannes geven. Zoiets kon Zacharias echt niet geloven, al was het een engel die hem dit zei. En daarom zei de engel dat zijn
ongeloof gestraft zou worden: vanaf dat moment kon hij niet meer praten,
tot de hem beloofde zoon geboren zou zijn. De vele mensen, die in de hof
buiten het tempelgebouw op hem wachtten, konden niet begrijpen waarom
hij zo lang binnen bleef, en ook niet waarom hij, toen hij eindelijk naar buiten kwam, gebarentaal moest gebruiken om hen te zegenen. Maar zij begrepen wel dat er iets bijzonders moest zijn gebeurd.
Toen de baby werd geboren, wilde zijn moeder hem de naam Johannes geven. Dat was raar, vonden de buurvrouwen, omdat er niemand in de familie
was die zo heette. Dus vroegen zij het aan Zacharias; en hij schreef op een
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schrijftablet ‘Johannes’. Op dat moment kon hij plotseling weer praten; en
het eerste wat hij deed, was God van
harte danken. Niet alleen omdat Hij hun
gebeden had verhoord, maar nog veel
meer omdat hij begreep dat hun zoon
een profeet zou zijn. En geen gewone,
maar de profeet waarover de laatste
profeet in Israël, Maleachi, vierhonderd
jaar eerder had gesproken: de profeet
die de komst van de grote Koning zou
voorbereiden: “Let op, Ik zal mijn bode
zenden; hij zal de weg voor Mij effenen”. Het zou de taak van Johannes zijn
de mensen te vertellen dat de Messias zelf, de lang beloofde Koning van
Israël, binnenkort zou verschijnen.

Reiniging van zonden
Toen Johannes volwassen was, ging hij in een woestijnachtig gebied van het
land wonen. Hij droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn
heup, evenals de bekende profeet Elia honderden jaren eerder had gedaan.
Hij at sprinkhanen en wilde honing. God gaf hem de boodschap die hij zijn
volk moest vertellen: ‘Binnenkort zal de Messias verschijnen; maar voordat
Hij komt, moet iedereen klaar zijn om Hem te ontmoeten’.
Johannes moest mensen dopen, om hen te reinigen van hun zonden. Daarom
werd hij Johannes de Doper genoemd. Als er in die tijd radio of televisie
was geweest, zou het optreden van Johannes veel aandacht in de media
hebben gekregen. In plaats daarvan ging het nieuws over hem als een lopend vuurtje van mond tot mond. Uit alle delen van het land stroomden de
mensen naar hem toe, en luisterden naar wat hij zei. Alle verkeerde dingen
die zij in hun leven hadden gedaan, konden ‘weggewassen’ worden als zij
zich zouden laten dopen. De doop was een geestelijke reiniging, zodat zij
hun volmaakt reine Koning in hun midden zouden mogen begroeten. Vanaf
dat moment moesten zij ook leven als goede Israëlieten. Aan mensen die
rijk waren vroeg Johannes een deel van hun bezit aan de armen te geven;
aan wie de taak hadden belasting te innen niet te veel te eisen. Toen solda22

ten Johannes vroegen wat zij moesten doen, zei hij dat zij hun macht niet
mochten misbruiken door te plunderen, of mensen te dwingen teveel voor
hen te doen, zoals hun bepakking zo ver dragen dat ze erbij neervielen.

Blijvende verandering van leven nodig
Johannes wees de mensen erop dat naar hem komen luisteren, en zich door
hem laten dopen, en eens een keertje
iets goeds doen, niet genoeg waren
om in het Koninkrijk van God te komen. Wat hij hen in de naam van God
vroeg was ‘bekering’. Dit betekent dat
iemand gaat inzien welke zonden hij
of zij heeft gedaan, dan berouw toont
en God vraagt om vergeving, en daarna niet weer dezelfde zonden doet.
De bedoeling is dat hij of zij zich omkeert op de weg die hij of zij gaat, en
de tegengestelde richting opgaat. Dus
in plaats van naar de mensen en de
wereld waarin zij leven, naar God in
de hemel. De doop noemde hij ‘het teken van jullie nieuwe leven’.
Wat duidelijk is in de hele Bijbel, is dat het evangelie een medaille is met
twee kanten: redding en oordeel. Redding voor wie geloven en doen wat God
vraagt. Oordeel voor wie niet gelooft, en dus niet doet wat God vraagt.
Daarom zei Johannes de Doper tegen de mensen die bij hem kwamen: ‘wie
heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?
Breng liever vruchten voort die een nieuw passen’, en: “De bijl ligt al aan de
wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen”.

Wat Johannes de Doper over Jezus zei
Omdat Johannes wist dat hij de wegbereider was van de Messias, en zij
tijdgenoten waren, vertelde hij natuurlijk over Hem. Zo zei hij: “in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt”; en: “Ik doop jullie met
water als teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer
kan dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dra23

gen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan
in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in niet te blussen vuur”. En
toen hij onder zijn leerlingen ook Jezus zag staan, wees hij op Hem met de
woorden: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Hij is het over wie ik zei: ‘Na mij komt iemand die meer is dan ik’”.
Wist Johannes dan van het begin af dat Jezus de Messias was? Kennelijk
niet. God had hem wel een teken gegeven, zodat hij zou weten wie het was:
“Ook wist ik niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan
Israël geopenbaard zou worden … Ik heb de Geest als een duif zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar Hij die
mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: ‘Wanneer je ziet
dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is hij het die doopt
met de heilige Geest’”.
De Joodse leiders moesten onderzoek doen als iemand beweerde in de
naam van God te spreken. Zo gebeurde het ook bij Johannes de Doper. Hij
gaf als antwoord op hun vragen: “Ik ben niet de Messias … ik ben de stem
die roept in de woestijn: ‘Maak recht de weg van de Heer’, zoals de profeet
Jesaja gezegd heeft”.
Steeds nam Johannes de Doper een ondergeschikte positie in ten opzichte
van Jezus. Toen zij beiden tegelijk hun predikingswerk deden en mensen
doopten, vroegen enkele leerlingen van Johannes hem wat hij daarvan vond.
In antwoord daarop zei Johannes iets dat ons zijn fijne karakter laat zien:
“Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: ‘Ik ben de Messias niet,
maar ik ben voor hem uitgezonden’. De bruidegom krijgt de bruid; de vriend
van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden
en ik kleiner”. Wat ontroerend is dat!

Twijfels in de gevangenis
Johannes moest de mensen – en daarmee het land – reinigen, zodat het
land en de inwoners hun Koning op gepaste wijze konden verwelkomen en
ontmoeten. Dit betekende dat hij mensen ook moest wijzen op hun zonden,
wie het ook was. Hij zei zelfs tegen koning Herodes, die al getrouwd was,
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dat hij niet met een andere vrouw had mogen trouwen; en al helemaal niet
met die van zijn broer Filippus. Die tweede vrouw van Herodes, Herodias,
werd zo boos toen zij dit hoorde, dat zij Herodes vroeg Johannes te doden. Maar hij sloot hem op in de gevangenis.
Johannes dacht dat Jezus kort na zijn doop Koning zou worden. Hij begreep daarom niet waarom Hij hem in de gevangenis liet zitten, en ging
zich afvragen of Jezus wel echt de Koning van Israël was. Hij stuurde
toen twee van zijn leerlingen naar Jezus toe om Hem dat te vragen; waarop
Jezus hem de volgende boodschap liet overbrengen: “Zeg tegen Johannes
wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat (lepra of melaatsheid) worden gereinigd en
doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt
het goede nieuws bekendgemaakt”. Dit was bewijs genoeg dat Jezus de
Koning was; al vond iedereen het vreemd dat Hij niet op een troon in
Jeruzalem zat. Want zij konden niet weten, dat Jezus eerst naar de hemel
zou gaan, en pas bij zijn terugkomst over iedereen Koning zou worden.
Kort daarna werd Johannes in de gevangenis
vermoord. Maar bij de wederkomst van de
Heer Jezus zal hij met vele anderen uit de
doden worden opgewekt. En omdat hij zo'n
trouwe en gelovige dienaar van God was, zal
hij met al Gods trouwe dienaren voor altijd
met de Heer Jezus op aarde mogen leven.
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4

Jezus laat zich dopen
Lezen: Matteüs 3:13-17 en Johannes 1:32-34

Timmerman af
Op een dag – Hij was toen ongeveer dertig jaar oud – trok Jezus zijn
werkkleed voor de laatste keer uit. Nooit meer zou Hij jukken en ploegen
maken voor de boeren in Nazaret, en nooit meer onbekend blijven voor
mensen in andere steden en dorpen in het land. Vanaf dat moment zou Hij
het altijd heel druk hebben: elke sabbat spreken in de synagogen, en op
alle andere dagen van de week van de ene plaats naar de andere door het
land trekken, om zoveel mogelijk mensen toe te spreken en wonderen van
genezing te doen. Hij zou elke dag omringd zijn door grote mensenmassa’s.
Wie Hem al kenden, zouden verbaasd zijn bij het zien van de grote verandering die Hij had ondergaan, en zeggen: “Is dit niet de timmerman, de
zoon van Maria?”

Jezus gaat naar Johannes om gedoopt te worden
Eerst deed Jezus wat heel veel andere mensen in die tijd ook deden: Hij
ging naar de plaats aan de rivier de
Jordaan waar Johannes de Doper
was. Veel Joden gingen naar Johannes toe, omdat zij gehoord
hadden dat de beloofde Koning van
Israël binnenkort zou komen. Johannes en zijn leerlingen doopten
hen, zodat hun zonden zouden worden vergeven, voordat de Messias
kwam. Op een dag kwam ook Jezus
naar Johannes en vroeg hem om
Hem te dopen. Maar Jezus was de
beloofde Messias, zodat het niet
nodig was dat Hij zelf gedoopt
werd. Bovendien had Hij helemaal
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geen zonden gedaan, zoals Johannes de Doper ook tegen Hem zei. Omdat
er een familieband was tussen zijn moeder en die van Jezus, kenden zij
elkaar; en Johannes wist dat Jezus een bijzonder goed mens was; een fijne, oprechte persoon, en dat het niet nodig was Hem te dopen. Daarom zei
hij tegen Hem: “Ik zou door Ú gedoopt moeten worden, en dan komt U
naar mij?” Maar Jezus zei tegen Johannes: ‘Doe het nu maar, want het is
goed dat we op deze manier doen wat God vraagt’.

De kracht van de Geest
Johannes had al heel veel mensen gedoopt. Maar bij de doop van Jezus
gebeurde er iets heel wonderlijks: Toen Jezus uit het water opstond, leek
het alsof de hemel boven hen
openging. Toen daalde een
duif op Jezus neer, die op
Hem bleef. Op hetzelfde
moment hoorde Johannes
een stem van boven, die riep:
“Deze is mijn geliefde Zoon,
in Hem vind Ik vreugde”.
Hierdoor wist Johannes meteen dat Jezus de beloofde
Koning van Israël was. Want
God had al eerder tegen hem gezegd: “Wanneer je ziet dat de Geest op
iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is Hij het die doopt met de heilige
Geest”. Ja, de duif was een zichtbaar symbool van de kracht van de Geest
van God, die je niet kunt zien.
Al vóór de tijd van Johannes kwam de Geest van God soms als een grote
kracht op mensen. Met die kracht droeg Simson eens zomaar de grote en
enorm zware poorten van een stad een berg op! Door dezelfde kracht deden profeten in Israël genezingen, en vertelden hun volk wat er zou gaan
gebeuren - zelfs in de verre toekomst! Maar Jezus kon met diezelfde
kracht veel, veel meer doen dan alle anderen die de Geest hadden ontvangen. Maar wat zou Hij daarmee doen?
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Wat is in de Bijbel ‘dopen’?
Er zijn onder christenen veel misverstanden en meningsverschillen over
de doop. Dit is heel verdrietig; vooral omdat het niet nodig is. Daarom
vertellen we hier iets over de doop als opdracht van God, en de manier
waarop die door Johannes de Doper, en later de apostelen van de Heer
Jezus, werd toegepast. Want wanneer God van ons vraagt ons te laten
dopen, is het belangrijk te weten wat Hij daarmee bedoelt. Voor alles wat
Hij van het volk Israël vroeg, gaf Hij voorschriften hoe dat gedaan
moest worden. Denk maar eens aan de offers, de besnijdenis, de heiligheid van de priesters, enzovoorts. Dat liet God door Zijn dienaren opschrijven, zodat iedereen het zou weten of kunnen nakijken. Mensen kunnen daarom niet zelf uitmaken hoe ze dat doen.
Het woord dopen geeft al
meteen aan hoe de doop gedaan moet worden. Het
Griekse woord in de Bijbel
dat met ‘dopen’ is vertaald, is
namelijk baptizo, wat betekent indompelen of onderdompelen. De doop komt van
baptisma of baptismos, en de
naam van Johannes de Doper
komt van baptistes. Eigenlijk
heet hij dus Johannes de Onderdompelaar. Dit is geen moeilijke taalles,
want we herkennen hierin de naam van een kerkelijke groepering: de Baptisten, die vroeger mensen onderdompelden. In verschillende talen is het
Griekse woord nog herkenbaar. Zo is dopen in het Engels ‘baptize’ en in
het Frans ‘baptiser’. Johannes de Doper heet in de Engelstalige Bijbels
dan ook John the Baptist en in Franse Bijbels Jean Baptiste.
Taalkundig heeft dopen in het Nederlands ook de betekenis van indompelen of onderdompelen. Zo geeft het van Dale woordenboek de betekenis:
bevochtigen door indompeling. Wat het niet is, is vochtig maken door besprenkeling, druppelen. Dit is eenvoudig te zien in een paar voorbeelden.
Wanneer je oude tante komt koffiedrinken, doopt zij haar koekje in de
koffie; toen er nog met pen en inkt werd geschreven, doopte de schrijver
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zijn pen in de inkt. We zouden het heel raar vinden wanneer die tante
wat koffie over haar koekje zou gooien om het nat te maken, of de
schrijver inkt over de pen. Waarom vinden we het bij een ‘doopdienst’
dan heel gewoon? Besprenkeling van een dopeling kan taalkundig dan ook
geen doop genoemd worden. Een gereformeerde dominee heeft eens een
boekje geschreven over de ‘kinderdoop’. Ook hij kwam tot de conclusie
dat het enige dat bij de besprenkeling van zuigelingen gedoopt wordt, de
vinger is van degene die de doop toedient. Het is een opvatting van mensen, dat besprenkeling ook wel kan, en niet de instelling van God. De symbolische betekenis ervan gaat ook helemaal verloren, zoals we nog zullen
zien.
De manier waarop de doop in het Nieuwe Testament werd gedaan, komt
overeen met de betekenis van het woord. Johannes doopte op een plaats
waar veel water was. Waarom dit vertellen als hij ook had kunnen rondtrekken en mensen uit een kruik water had kunnen besprenkelen? Jezus
werd in de Jordaan gedoopt, en stond op uit het water. De kamerheer,
die voor het feest naar Jeruzalem was geweest, werd op de terugweg
gedoopt door Filippus. Zij daalden af in het water en kwamen uit het water. Waarom wordt dit verteld als Filippus hem ook had kunnen besprenkelen met wat water uit zijn waterzak?
Uit de gebeurtenis met die kamerheer kunnen we een tweede belangrijk
punt voor de doop zien: iemand kan alleen maar worden gedoopt als hij of
zij gelooft: “Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan”. De
NBV heeft als aantekening dat dit niet in alle handschriften staat, maar
dat zegt niet zoveel, omdat de opdracht van de Heer Jezus duidelijk is:
“Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden”. Geloof en doop zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Want wie laat zich in water dompelen
zonder te geloven? Wie kan zeggen te geloven, zonder zich te hebben
laten onderdompelen?
Paulus maakt duidelijk wat de doop eigenlijk is: een sterven en opstaan
met Christus. De onderdompeling is het begraven van de oude, zondige
mens in een graf, en een opstaan uit de dood tot een nieuwe mens. Zei
Jezus niet tegen Nicodemus: “Let op: ik verzeker u: alleen wie opnieuw
wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien”? En omdat hij dit niet
begreep, zei Jezus: “Let op: ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk
van God binnengaan, behalve als hij geboren is uit water en geest”.
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5

De verzoekingen in de woestijn
Lezen: Matteüs 4:1-11

Jezus moest kiezen
Stel je eens voor dat jij een zieke, die ergens ver weg op een bed ligt,
meteen kunt genezen! Of een zware storm kunt laten ophouden, alleen
maar door te zeggen: ‘Wees stil’! Als je zou kunnen doen wat je wilt, zijn
er dan niet duizend en één dingen die je leuk zou vinden om te doen? En
dat nu was de grote verantwoordelijkheid waarmee Jezus zat.
Die kracht was Hem niet
voor zichzelf gegeven,
maar voor zijn werk voor
God. Hoe kon en mocht Hij
de kracht van de Geest,
die God Hem zonder beperking had gegeven, gebruiken? Zo belangrijk
was het te beslissen wat
Hij hiermee doen zou, dat
Hij – vóórdat Hij mensen
ging toespreken en genezen – naar de eenzaamheid van de woestijn ging.
Hij had er behoefte aan een tijd alleen te zijn met zijn Vader in de hemel.
Een tijd om te bidden, en een tijd om goed na te denken op welke manier
Hij de kracht van de Geest zou gebruiken.

Een steen veranderen in een broodje?
Jezus wist dat het heel belangrijk was te leren doen wat zijn Vader wilde,
en niet wat Hij zelf nodig dacht of leuk vond. En daarom was Hij veertig
dagen in de woestijn zonder iets te eten. Geen wonder dat Hij daarna heel
veel trek had! Op de grond zag Hij een bruine, ronde steen, die Hem deed
denken aan de lekkere broodjes die Hij thuis at. Plotseling kwam de gedachte bij Hem op: ‘Ik heb nu de kracht wonderen te doen. Ik kan met een
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woord die steen veranderen in een zacht, smakelijk broodje. Lekker, dan
heb Ik geen honger meer!’
Later zouden er andere dingen zijn die Jezus met deze kracht voor zichzelf zou kunnen doen. Daarom was het belangrijk dat Hij eens voor altijd
zou leren, dat die kracht niet bedoeld was voor Hemzelf, maar om anderen
te helpen. En dus zei Hij tegen zichzelf: ‘Ik doe het niet’. Al de tijd daarna
heeft Jezus die kracht nooit gebruikt om zichzelf een plezier te doen.

Mochten engelen Jezus’ leven redden?
Maar er waren vele andere dingen die Jezus wenste te doen; en daarvoor
zou Hij de kracht van de Geest goed kunnen gebruiken. Hij begreep dat
het niet gemakkelijk zou zijn mensen tot het geloof te brengen dat Hij de
Koning van Israël was. Hij was toch timmerman geweest, en Hij zag er helemaal niet uit als een machtige Koning. Maar stel nu eens dat er een heel
groot wonder zou gebeuren, om te bewijzen dat Hij veel, veel meer was
dan een gewone timmerman!
Drie keer in het jaar moest het volk naar de tempel in Jeruzalem gaan, om
de feesten te vieren. Dan stond het plein van de tempel stampvol mensen
met hun gaven voor de Heer, die mee wilden doen met de diensten in de
tempel. Stel je voor dat Jezus op het dak van de tempel zou klimmen. Het
zou dan niet lang duren voordat iemand in de mensenmenigte beneden Hem
daar zou zien, en naar Hem wijzen, zeggende: ‘Kijk eens, wat doet die man
daar boven?’. Terwijl duizenden mensen naar Hem zouden kijken, zou Jezus eraf springen. Alle mensen zouden dan denken dat Hij dood op de stenen van het plein diep onder Hem zou neervallen. Maar wat zouden al die
mensen, die vol spanning naar boven keken, tot hun verbazing zien? Engelen, die onmiddellijk uit de hemel zouden komen om Jezus op te vangen,
zodat Hij niet te pletter zou vallen. God zou zeker verhinderen dat Zijn
geliefde Zoon op die manier stierf. Staat er niet in het Oude Testament
de belofte: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om u op hun handen te
dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen”? God zou zeker
iets doen om Zijn Zoon te beschermen. Wat een prachtige manier om mensen tot geloof in Hem te brengen! Maar ook dit mocht Hij niet doen. Hij
moest rustig met mensen spreken. Het is hun eigen verantwoordelijkheid
of zij zijn woorden geloven of niet. Een show die Hem tot een idool zouden
maken, hoorde daar niet bij.
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Hoe zal Jezus Koning worden?
Jezus wist wat de engel Gabriël, voor Hij werd geboren, over Hem had
gezegd tegen zijn moeder Maria: “Hij zal een groot man worden en Zoon
van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon
van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen”. Jezus zei
eens dat Jeruzalem de stad van de grote Koning is, de plaats waar Hij zelf
Koning zal worden. In de eenzaamheid van de woestijn zag Hij het voor
zich: zijn paleis met de troon waarop Hij zit, met vele dienaars om Hem
heen, die doen wat Hij hen maar vraagt; veel mensen uit andere landen, die
komen met hun geschenken; het plezier de wrede Romeinen uit het land te
verjagen; overal op aarde een eind maken aan oorlogen en misdaad, zodat
er vanaf dat moment vrede in de wereld zal zijn en zijn eigen volk zonder
angst kan leven; armen die geen honger meer hoeven te lijden; kinderen
die ongestoord kunnen leren wat God van hen vraagt; en al die mensen die
als nooit tevoren kunnen genieten van het leven. Er komt een dag dat de
Heer Jezus naar de aarde zal terugkomen, en dan zal dit zo zijn; maar in
die tijd was het nog niet zover. Toen moest Jezus de mensen dienen als
een knecht. Hij had genoeg macht om Koning te worden, maar Hij wist dat
zijn Vader had gezegd dat Hij eerst moest sterven aan een kruis.
Jezus stond in de woestijn op een kruispunt van wegen. Daar moest Hij
kiezen: Hij kon doen wat fijn was voor Hem zelf: de weg nemen die rechtstreeks naar Jeruzalem gaat, en zijn enorme kracht gebruiken om zichzelf
Koning te maken. Iedereen die tegen Hem in opstand kwam, zou Hij kunnen
doden. De mensen zouden zo al gauw leren welke verschrikkelijke dingen
Hij kon doen. In zeer korte tijd zouden dan zijn paleis en troon klaar
staan. Dat was de ene weg. Maar Jezus koos de andere weg, die Hem ook
naar Jeruzalem zou brengen. Niet naar een troon van heerlijkheid, maar
naar een vreselijke kruisdood. Daardoor maakte Hij het God mogelijk ons
te vergeven en eeuwig leven te geven.
Wat mogen wij dankbaar zijn dat Jezus iedere verzoeking in de woestijn
overwonnen heeft. Want wanneer Hij binnenkort inderdaad de machtige
Koning in Jeruzalem zal zijn, zullen allen die in Hem geloven en Hem gehoorzaam dienen, met Hem mogen zijn om Hem te helpen in zijn liefdevolle
zorg voor de hele wereld.
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De duivel
Tijdens die veertig dagen in de woestijn had Jezus een gesprek met zichzelf. Een deel van Hem zei: ‘Maak een broodje van die steen’, ‘Spring van
de tempel af om mensen te laten zien wie je echt bent’, ‘Gebruik je macht
om mensen te laten zien dat je de Koning van Israël bent. Dan zullen ze
met je naar Jeruzalem gaan, en meedoen met het uit het land jagen van
die vervelende Romeinse soldaten. Denk aan de goede dingen die je met
zoveel kracht zult kunnen doen’. Terwijl een ander deel van Hem zei: ‘Nee,
mijn Vader in de hemel heeft mij die kracht gegeven voor anderen, niet
voor mijzelf’, ‘Nee, Ik moet mensen laten zien dat Ik hun Koning ben door
mijn prediking’, ‘Nee, Ik moet binnenkort in Jeruzalem aan een kruis sterven, en niet daar zitten op een hoge troon in een prachtig paleis’.
Om zijn leerlingen te helpen zijn verzoekingen beter te begrijpen, vertelde Jezus dit gesprek met zichzelf, zijn innerlijke strijd, als een verhaal
tussen twee personen, alsof er iemand anders bij Hem was om Hem in verzoeking te brengen. Evenals wij zelf soms twee personen lijken te zijn. De
ene stem in ons zegt: ‘Doe het maar, zo erg fout is het niet’, terwijl de
betere stem in ons zegt: ‘Nee, dat zou verkeerd zijn. Dat mag je helemaal
niet doen’. De innerlijke stem die ons in verleiding brengt iets verkeerds
te doen, noemt de Bijbel soms ‘duivel’ of ‘satan’.
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6

Jezus’ werk in Galilea
Lezen: Matteüs 4:12-25

Jezus verhuist naar Kapernaüm
Voor zover we weten woonde Jezus vanaf zijn kinderjaren tot Hij ongeveer dertig jaar oud was in Nazaret. In dit stadje leerde Hij eerst zijn
ouders Jozef en Maria te gehoorzamen, en toen Hij verder opgroeide
ook zijn echte Vader in de hemel. Overdag werkte Hij als timmerman in
de werkplaats van Jozef, maar Hij bracht ook vele uren door in gebed en
met het lezen van de Schriften. De geschiedkundige boeken daarin leerden Hem wat God voor Zijn volk Israël had gedaan, en de boeken van de
profeten wat er in de toekomst zou gebeuren. Daar, en in de Psalmen, las
Hij veel over zichzelf en over wat God wilde dat Hij zou doen.
Nadat Hij zich door Johannes de Doper had laten dopen, en in de woestijn op de proef was gesteld, was het moment aangebroken om in het
openbaar op te treden als Gods profeet. Het afgelegen Nazaret was
daarvoor als woonplaats niet geschikt meer. Daarom verhuisde Jezus
naar Kapernaüm, een vissersstad aan de oever van het Meer van Galilea.
Dit meer is 21 km lang en op zijn breedst 12 km, met rotsachtige bergen
eromheen, die vanaf het water gezien in het meer lijken te steken. Op
de smalle strook land tussen het Meer van Galilea en de bergen lagen
tien of elf kleine steden. Op het meer waren dagelijks vele vissers in hun
boten aan het werk. De vis die zij vingen werd verkocht in de steden, en
vormde een belangrijk deel van het dagelijks voedsel in Israël.

Water in wijn veranderd
De apostel Johannes vertelt in het evangelie dat hij schreef, over een
wonder dat Jezus deed aan het begin van zijn werk in Galilea. Er was een
bruiloft in het plaatsje Kana. Maria, Jezus en zijn leerlingen waren ook
uitgenodigd. Kennelijk waren er meer gasten dan verwacht, want ondanks
dat de ceremoniemeester – de verantwoordelijke voor het feest – genoeg in huis dacht te hebben, begon toch de wijn op te raken. Maria
hoorde dit en zei het Jezus. Maar Hij wilde niet op verzoek een wonder
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doen; vooral niet om de aandacht te trekken. Dan zou Hij toegeven aan
iets dat leek op zijn eerdere verzoekingen in de woestijn. Dus zei Hij
tegen haar: “Wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen”. Of dit
aanleiding was voor Maria ervan uit te
gaan dat Jezus toch iets zou doen, weten
we niet; maar in ieder geval zei ze tegen
de bedienden: “Doe maar wat hij jullie
zegt, wat het ook is”. Even later ging Jezus inderdaad naar hen toe, en vroeg hen
zes grote watervaten – die waren gebruikt
voor het Joodse reinigingsritueel vóór de
maaltijd – opnieuw te vullen met water.
Daar moesten ze dan wat van uitscheppen,
in een beker doen, en naar de ceremoniemeester brengen. Toen hij ervan had geproefd, was hij heel verbaasd.
Hij ging meteen naar de bruidegom, nam hem even apart, en zei:
“Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken
zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard!”
In deze woorden zit ook de les van dit wonder. De Joden meenden dat
wat zij hadden goed was, en er dus geen reden was voor verandering. Ze
hadden de Wet van Mozes, de beloften aan Abraham, de tempel, enzovoorts Jezus zei daarover: “Niemand die oude wijn gedronken heeft, wil
jonge; hij zegt immers: ‘De oude wijn is goed!’”. Maar Hij maakte duidelijk dat zijn komst een grote verandering betekende. Hij leerde hen
nieuwe dingen, en vergeleek zich met ‘een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt’. Op een gegeven
moment zou het oude niet meer bij het nieuwe passen: “Niemand scheurt
een lap van een nieuwe mantel om daarmee de oude mantel te verstellen,
want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij het oude past. En
… Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan”.

Het koninkrijk van de hemel is nabij
In Kapernaüm en de andere steden rond het Meer van Galilea bracht
Jezus dus zijn boodschap: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de
hemel is nabij”. Wat dachten de luisteraars hiervan? Zij wisten
natuurlijk wat met het Koninkrijk van de hemel (dat betekent: Gods
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Koninkrijk) werd bedoeld. Hun profeten hadden zo vaak verteld over de
tijd dat het volk Israël weer zijn eigen Koning zou hebben, die op zijn
troon in Jeruzalem zou regeren. Niet
alleen over zijn eigen volk, maar over
de hele wereld. Hij zou een einde
maken aan oorlogen, honger en
armoede. Hij zou de mensen leren in
vrede te leven, en te doen wat God
wil. Bovendien zou Hij zieke mensen
genezen. In die tijd waren er geen
ziekenhuizen, inrichtingen en verzorgingstehuizen. De artsen konden lang
niet zoveel voor hun patiënten doen
als in onze tijd. Maar wanneer
Israëls grote Koning zou zijn
gekomen, zou Hij de zieken genezen. Dat had God door de profeet
Jesaja beloofd: “Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid ... Ogen
zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig; de onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht, de tong van stotteraars spreekt
vloeiend en vlot”, en: “Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van
doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond
van stommen zal jubelen”.

De Koning is er al!
Het is daarom best te begrijpen dat de Joden, toen Johannes de Doper
en Jezus het Koninkrijk van God begonnen aan te kondigen, dachten dat
de Koning nu snel zou komen; en dat wanneer Hij op de troon zat al deze
wonderbare genezingen - waarover Jesaja sprak - zouden volgen. Maar
wat er gebeurde, was precies het tegenovergestelde! Jezus legde zijn
vingers op de ogen van blinde mensen, en zij konden meteen zien. Hij
raakte de tong aan van iemand die niet kon praten, en stak zijn vingers in
diens oren omdat hij ook helemaal doof was, en zei: “Ga open!” En de man
kon meteen net zo goed praten en horen als wij. Een man droeg een
jongen, die nooit had kunnen lopen, op zijn schouders naar Jezus. En in
plaats van dat hij hem weer naar huis terug moest sjouwen, liep de
jongen er zelf naartoe; af en toe dansend en in de lucht springend van
blijdschap, omdat hij niet meer gehandicapt was. Dus in plaats van de
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Koning die eerst zijn Koninkrijk stichtte, en daarna mensen voor altijd
genas, zagen zij genezingen maar nog niet de door iedereen verwachte
Koning. Wat de meesten niet begrepen, was dat de Koning er al wel degelijk was! Dit is wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “Het Koninkrijk is nabij”.
Ze herkenden de Koning niet, maar zagen wel in dat wat Jezus deed de
beloofde wonderen van het Koninkrijk waren. Hij zei tegen zijn leerlingen: “Gelukkig jullie ogen omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen.
Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar
verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te
horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen”.
Als Jezus was rondgegaan, zeggende: ‘Ik ben de Koning van Israël’,
hadden de Romeinen al gauw gezegd: ‘De enige Koning die wij kennen is
onze keizer Tiberius in Rome’. Zij zouden Jezus hebben gearresteerd, en
gedood als een gevaarlijke vijand. Maar omdat zij Hem al die genezingen
zagen doen, had het voor het volk Israël duidelijk moeten zijn dat Jezus
de lang beloofde en verwachte Koning was.

De bezorgdheid van Jezus’ familie
In korte tijd werd het nieuws over de Geneesheer die in Kapernaüm
woonde overal in de steden rond het Meer van Galilea bekend. De zieken
stroomden naar Hem toe, of zij lieten zich door familie, vrienden en buren brengen. Maria en de broers van
Jezus werden op den duur zo bezorgd
over alles wat Hij deed, en vooral omdat Hij volgens hen niet genoeg rust
nam, dat zij vanuit Nazaret naar Hem
toegingen. Maar toen zij in Kapernaüm
kwamen, waren er zoveel mensen in en
rond Jezus’ huis, dat zij niet bij Hem
konden komen. Ze moesten enkele mensen daar vragen Hem te vertellen
dat zij er waren en met Hem wilden spreken.
Na daar een tijdje gewerkt te hebben, maakten Jezus en zijn leerlingen
zich klaar om op reis te gaan naar andere steden en dorpen. Maar de
mensen in Kapernaüm wilden Hem tegenhouden, waarop Hij zei: “Ook in
de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God
brengen, want daarvoor ben ik gezonden.”
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Het grote geloof van de honderdman
Niet alleen Joden kwamen naar Jezus. Toen sommige in het land gelegerde Romeinen zagen wat Hij deed, zochten ook zij zijn hulp. Zo woonde er
in Kapernaüm een ‘honderdman’ (een hoofdman met honderd soldaten in
dienst), die zich grote zorgen maakte over zijn ernstig zieke slaaf. Hij
had natuurlijk ook gehoord van Jezus’
wonderen, maar hij wist dat Joden niet
het huis van een niet-Jood binnengingen.
Daarom vroeg hij enkele Joden in
Kapernaüm, of zij Jezus wilden vragen zijn
knecht te genezen. Dat deden zij graag
voor hem, want deze man had zoveel waardering voor de Joden en hun God, dat hij
een nieuwe synagoge in de stad had laten
bouwen. Toen de honderdman hoorde dat
Jezus naar hem op weg was, stuurde hij
weer een paar Joodse vrienden om Jezus te zeggen dat het een te grote
eer was als Jezus naar hem toe kwam, en het ook niet nodig was: “Heer,
ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft alleen maar te
spreken en mijn slaaf zal genezen”. De honderdman zelf hoefde alleen
maar iets te bevelen, en zijn soldaten deden meteen wat hij zei. Zo zou
het voldoende zijn als Jezus een woord sprak om de slaaf te genezen.
Dus hoefde Jezus helemaal niet naar zijn huis te komen. Alsof hij wist
dat, zoals hij zelf mensen in dienst had, de Heer Jezus Gods engelen in
zijn dienst had! Jezus was verbaasd dat een Romeinse officier meer
geloof in Hem had dan zijn eigen volksgenoten. Hij zei tegen hen: “Ik
verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden”.

Het ongeloof in Nazaret
Maar Jezus wilde niet alleen genezingen doen. Hij had ook een boodschap
te vertellen, en dat was belangrijker! Hij wilde zijn luisteraars leren wie
Hij was, en hoe zij als Gods kinderen moesten leven. Zij moesten zich
voorbereiden op de komst van Gods Koninkrijk, anders zouden zij daar
niet in mogen gaan. Anders zouden niet-Joden zoals die honderdman hun
plaats innemen! Iedere week op sabbat gingen de Joden naar de
synagoge. Dat deed Jezus ook.
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Op een dag ging Hij terug naar Nazaret. Op sabbat kreeg Hij de gelegenheid een toespraak in de synagoge daar te geven. Wat waren de
mensen trots op Hem! ‘Hun’ Jezus was geen onbekende timmerman meer,
maar overal in het land bekend als Profeet en Geneesheer. Omdat Hij
zoveel wonderen had gedaan in andere plaatsen, zou hij die zeker onder
zijn oude bekenden doen. Daar hadden ze wel een beetje recht op, vonden ze! Jezus las eerst iets voor van de profeet Jesaja. Dat ging over
Hemzelf, de Knecht die van God de kracht van de Geest had ontvangen
om Profeet te zijn. Maar de luisteraars
hadden meer belangstelling voor de
wonderen die zij van Hem verwachtten,
dan voor zijn boodschap. Jezus was
hierover zo teleurgesteld, dat Hij geen
genezingen wilde doen. Daarom werden
zij verschrikkelijk boos, en gooiden
Hem zelfs de stad uit. Wat jammer,
wat jammer! Gelovigen in Israël hadden
honderden jaren op de komst van hun
Koning gewacht. Nu Hij was gekomen,
wilden zij niets van Hem weten. Hoe
blind waren de Joden voor hun Redder.

Jezus spreekt in synagogen
In die tijd had iedere stad en bijna elk dorp zijn eigen synagoge. Twee
keer op sabbat, en een paar keer door de week, gingen de Joden naar dit
gebouw om diensten bij te wonen. Mannen die een toespraak konden
geven, en de Schriften (de boeken van ons Oude Testament) konden
uitleggen, mochten daar spreken. Zij vertelden over de grote heilsdaden
van God in de geschiedenis van Israël, de roeping van Abraham, de
wonderbare bevrijding uit slavernij in Egypte, en wat Gods profeten
hadden gezegd over de komst van Gods Koninkrijk op aarde – wanneer de
grote Zoon van David plaats zou nemen op zijn troon in Jeruzalem.
Jezus maakte van de gelegenheid gebruik om overal als Gods Profeet in
de synagogen te spreken. Daar vertelde Hij zijn luisteraars wat zij
moesten doen om dat Koninkrijk, dat de beloofde Koning zou stichten,
binnen te gaan. Bovendien ging Hij drie keer in het jaar naar Jeruzalem
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voor de grote feesten, waar Hij in de zuilengangen van de tempel kon
spreken en antwoord geven op de vragen van zijn luisteraars.

Vier evangelieverslagen
Er zijn in het Nieuwe Testament vier boeken die ons vertellen wat Jezus
gezegd en gedaan heeft tijdens de drieëneenhalf jaar van zijn openbare
arbeid. We noemen deze vier boeken ‘evangeliën’, wat ‘het goede nieuws’
betekent - natuurlijk van de komst van Christus. De schrijvers zijn
Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Reconstructie van een synagoge uit de Romeinse tijd
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Genezingen in Kapernaüm

Lezen: Marcus 1:21-45

In de synagoge van Kapernaüm
Op een dag ging Jezus op sabbat naar de synagoge in Kapernaüm. Daar
sprak Hij de aanwezigen toe; en zijn toespraak was zo indrukwekkend,
dat één van de luisteraars er helemaal opgewonden van raakte en ineens
schreeuwde: “Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret?
Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God”. Zo'n man zou in deze tijd in een inrichting zitten, of
tenminste iedere dag pillen moeten slikken om hem kalm te houden. Maar
in die tijd waren er geen inrichtingen en pilletjes voor mensen die
geestelijk gestoord waren. De gangbare mening was dat zo'n mens
bezeten was door een ‘demon’, een soort geest. Jezus wist dat dit niet
zo was, maar wat voor zin zou het hebben gehad uit te leggen wat hem
mankeerde? Stel je voor dat je naar de dokter zou gaan met vreselijke
buikpijn, en de dokter je een wetenschappelijke verklaring zou geven
over de oorzaak van buikpijn? Wat je wilt hebben is een medicijn om je
zo snel mogelijk beter te maken. Jezus had geen medicijn, maar iets veel
beters: de kracht van Gods Geest om met een woord iemand te genezen.
En dat deed Hij in die synagoge, toen deze man de dienst verstoorde
met zijn geschreeuw. Na de dienst ging Jezus naar het huis waar twee
van zijn leerlingen woonden: Petrus en zijn broer Andreas. De bedoeling
was daar te gaan eten, maar toen Hij hoorde dat de schoonmoeder van
Petrus – die voor het eten zou zorgen – met heel hoge koorts in bed lag,
ging Jezus naar haar toe, hield haar hand vast, en genas haar.

Iedereen wil naar Jezus toe
Ongetwijfeld hebben ze hier onder het eten over gepraat, en Jezus
steeds weer hebben bedankt! Maar stel je nu eens voor wat voor
gesprekken er die middag in veel andere huizen in Kapernaüm werden
gevoerd! De een zei: ‘Weet je wat er vanochtend in de synagoge
gebeurde?’ Een ander vroeg: ‘Wie is deze Jezus die hier uit Nazaret is
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gekomen? Ze zeggen dat Hij timmerman was, maar heb je ooit zoiets
wonderlijks meegemaakt? Hij hoefde alleen maar te spreken en die man
werd gezond.’ En toen dachten zij ineens aan hun lieve kind, dat al vanaf
zijn geboorte verlamd was; aan moeder, die al lang te ziek was om voor
hen te zorgen of boodschappen te doen; aan opa, die haast niet kon lopen
en soms kreunde van de pijn; en aan nog vele andere familieleden en
kennissen. Ziekenhuizen, poliklinieken, artsen en verpleegsters hadden
ze in die tijd niet, en ook niet veel goede medicijnen.
In een stad als Kapernaüm waren
veel mensen die genezing nodig
hadden. En toen kwam er in
iemands hoofd een idee op: we
brengen onze zieke dochter naar
Jezus toe, want Hij kan haar genezen! We hebben gezien dat Hij
vandaag bij Petrus en Andreas
logeert. Natuurlijk niet nu, want
het is nog sabbat. Maar zo gauw
die bij zonsondergang eindigt,
gaan we naar Hem toe. Maar toen
het hele gezin bij het huis van
Jezus aankwam, bleek dat zij niet
de enigen waren die op dat idee
waren gekomen. Het leek wel of
de hele stad die avond de zieken door de nauwe straten naar Jezus
bracht. Marcus schreef hierover: “’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe;
alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld.
Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en dreef veel demonen uit”. We
hebben gezien, dat de profeten in Israël hadden gezegd dat in Gods
Koninkrijk de zieken zouden worden genezen. Ook Matteüs vertelt in zijn
evangelie over deze avond: “opdat in vervulling ging wat gezegd werd
door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze
kwalen op zich heeft genomen’”. Jesaja zag op deze plaats in zijn boek
uit naar de komst van de Knecht van God. Hij zou veel medelijden hebben
met de zieken.
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Een melaatse
Onder de vele zieke mensen in het land waren er die niet zomaar naar
Jezus toe konden gaan. Ze leden aan
melaatsheid, een vreselijke ziekte,
die het arme slachtoffer verbood in
een stad te wonen. Hij mocht geen
hoofddoek dragen, moest iets over
zijn mond hebben, en als iemand te
dichtbij hem kwam, moest hij hem of
haar waarschuwen door te roepen:
‘Onrein! onrein!’ Maar hij mocht wel
de dienst in de synagoge bijwonen; als
hij tenminste de eerste was die daar
aankwam, en de laatste die vertrok,
en in een hokje apart van alle anderen
zat. Tegen alle regels in kwam zo'n
melaatse eens een stad binnen, en ging door de straten naar Jezus toe.
Hij had blijkbaar veel gehoord over Jezus’ kracht, waarmee Hij mensen
kon genezen; maar hij was er niet zeker van of Jezus iets voor hem wilde
doen. Dus zei hij tegen Jezus: “Als U wilt, kunt U mij rein maken.” Toen
Jezus hem zag had Hij medelijden met hem, en zei: “Ik wil het, word
rein.” Hij raakte hem aan, wat normaal gesproken niemand zou doen; want
door de aanraking werd je zelf ook onrein. Toen zei Jezus tegen hem dat
hij dit aan niemand mocht vertellen, en stuurde hem meteen weg, met de
opdracht zonder omweg naar de priester in Jeruzalem te gaan – een reis
van minstens een week – en een offer te brengen, volgens het voorschrift in de Wet van Mozes. Maar in plaats van zijn mond te houden,
vertelde de man iedereen die hij tegenkwam wat er was gebeurd.
Geen wonder dat steeds meer mensen naar Jezus toegingen. Zoveel dat
Hij een tijdje niet openlijk een stad kon binnengaaan, vanwege de
massa’s mensen die naar Hem toestroomden. Maar wat zouden de
priesters in Jeruzalem denken als een melaatse bij hen kwam, en
vertelde dat hij van het ene op het andere moment door Jezus van Nazaret was genezen? Volgens de Joodse leraars was de genezing van een
melaatse even moeilijk als iemand die gestorven was weer tot leven
brengen. Zij wisten wie deze Jezus was; want zij hadden Hem al eerder
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ontmoet, toen Hij naar Jeruzalem ging, en ook daar vele wonderen deed.
En zij zouden later veel, veel meer van Hem horen, en in de tempel de
gelegenheid hebben Hem te ontmoeten.

Genezingen en lessen
Jezus had thuis in Kapernaüm kunnen
blijven, zodat de mensen naar Hem toe
zouden moeten gaan. In plaats daarvan
liep Hij van de ene stad naar de
volgende, en van het ene dorp naar het
andere. Hij zei eens: “De vossen
hebben holen en de vogels hebben
nesten, maar de Mensenzoon kan zijn
hoofd nergens te ruste leggen.” Zou
jij het leuk vinden niet te weten waar
je vanavond gaat slapen? Voor Jezus
was dat soms onder de sterren! Of Hij
kwam helemaal niet aan slapen toe.
Omdat Jezus geen vast woonadres had, gingen veel mensen uit het hele
gebied rondom Galilea naar de plaatsen waar zij Hem konden vinden.
Matteüs vertelt: “En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en
Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van
de Jordaan.”
Jezus was de allerbeste ‘geneesheer’ die de wereld ooit heeft gekend.
Hij had geen medicijn of langdurige behandeling nodig. Hij hoefde alleen
met zijn handen iemand aan te raken, of zelfs maar een paar woorden te
spreken, om zieke mensen te genezen. Maar Hij wilde niet al zijn tijd
gebruiken om mensen te genezen. Want vroeg of laat komt iedereen toch
te overlijden; en wat dan? Jezus wilde mensen leren te doen wat God wil.
Want dan zouden ze, wanneer Hij terugkomt, weer tot leven komen, en
voor altijd in zijn Koninkrijk leven.
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Lessen op een berg in Galilea
Lezen: Matteüs 5:1-7:29

Jezus leert zijn leerlingen hoe zij moeten leven
Omdat het altijd zo druk was om Hem heen, ging Jezus eens een heuvel
op waar velen zouden kunnen zitten luisteren. Hij wilde hen vertellen wat
zij moesten doen om in de toekomst zijn Koninkrijk binnen te gaan. Wat
Hij toen zei noemt men de ‘Bergrede’. Hij begon met te vertellen wie de
gelukkigste mensen zijn – het woord ‘zalig’ betekent hier ‘gelukkig’. Dat is
niet wie alles doet om geld, een goede baan, of een groot huis te krijgen.
Want er komt een dag waarop je alles aan anderen moet overlaten; en
wat heb je dan nog? De mens die echt gelukkig is, is hij of zij die in de
toekomst Christus' Koninkrijk zal binnengaan. Zo zei Jezus bijvoorbeeld:
“Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.” Er zullen
dan in de wereld geen dieven en oplichters, geen dictators en terroristen, geen oorlogen en moord, geen drugsverslaafden enzovoorts meer
zijn. Gods kinderen zullen gelukkig onder elkaar zijn. Het zijn de mensen
die nu al leren zachtmoedig te worden, die daar zullen zijn.

Jezus’ leerlingen zijn als zout en licht
Mensen die Jezus willen volgen zijn anders dan anderen. Jezus zei tegen
hen: “Jullie zijn het zout van de aarde”.
In die tijd waren er geen koelkasten of
diepvriezers om vlees goed te bewaren.
Aan de oever van het Meer van Galilea
was een dorp, waar men de vis die
gevangen werd met zout inwreef om
bederf te voorkomen. Het zijn Gods
kinderen die voorkomen dat de wereld
gaat ‘bederven’. Jezus zei ook: “Jullie
zijn het licht in de wereld”. Zonder
Gods kinderen is de wereld een plaats,
waar niemand kan zien waar hij
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heengaat. Sommige dingen die Jezus zei, zijn héél moeilijk om te doen.
Bijvoorbeeld: “Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden
lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor
wie jullie slecht behandelen”. Heb je op school of je werk een goede
vriend of vriendin? Wat leuk om met zo'n iemand te kunnen werken, studeren en praten! Maar wees eerlijk, is er ook iemand met wie je helemaal
niet goed kunt opschieten, met wie je nooit omgaat? Wat doe je dan?
Achter zijn of haar rug roddelen? Bij hem of haar uit de buurt blijven?
Het is gemakkelijk vriendelijk en gelukkig te zijn bij mensen van wie we
houden. Maar hoe zit het dan met anderen? De Heer Jezus zei niet dat
wij van nare mensen moeten houden. Want hoe kan je echt houden van
iemand die boos op je wordt en altijd gemeen doet? Dat is waar, maar wij
kunnen – nee, we moeten – altijd vriendelijk zijn, nooit iets kwaads
zeggen of doen. Wat voor zin heeft het de Bijbel te lezen, lessen op de
zondagsschool te volgen, Bijbelstudies te houden, als we de rest van de
tijd onbeleefd en onvriendelijk zijn; als we boos worden en doen wat we
zelf willen? Moeilijk? Ontzéttend moeilijk; niet alleen voor kinderen,
maar ook voor volwassenen. Maar een volgeling van Jezus moet leren
iedereen lief te hebben; en hoe eerder we daarmee beginnen hoe beter.
Want onze liefde voor God en onze naaste zijn bepalend in het oordeel
bij Jezus terugkomst naar de aarde.

Vertrouwen op God
Veel mensen die zeggen in God te geloven zijn ongelukkig. Zij maken zich
zorgen over van alles en nog wat, zijn ontevreden met hun leven, enzovoorts. En waarom? Omdat zij niet genoeg vertrouwen op hun Vader in
de hemel. Dit zei Jezus tegen zijn leerlingen op die heuvel in Galilea:
“Maak u geen zorgen over het eten en drinken dat u nodig hebt om te
leven, en over de kleren voor uw lichaam”. Van wie heb je je leven
ontvangen? Juist! Van God. Waarom zou je er dan niet op vertrouwen dat
Hij voor je zal zorgen? Betekent dit dan dat wij zelf helemaal niets
hoeven te doen? Nee, dat zou een misverstand zijn. “Kijk naar de vogels”
zei Jezus. Die wachten niet tot er insekten en wormen voor hun snavel
worden gezet. Zij zoeken zélf hun voedsel. En mensen moeten werken
voor hun eten. Het verschil is dat vogels zich daar geen zorgen over
maken, en de mensen doen dat wel.
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Als wij Gods kinderen zijn, moeten wij er vóór alles op leren vertrouwen
dat Hij als een goede Vader voor ons zal zijn. Hij zal ons nooit in de
steek laten. De meeste mensen leven voor zichzelf. Zij willen geld
hebben, een goede baan, een groot huis, veel gemak, veel plezier. Maar
Jezus zei: “Zoek eerst Gods Koninkrijk!” Als je op Hem vertrouwt, zal
onze Vader in de hemel voor je zorgen, en je later in Zijn Koninkrijk
brengen. En dat is véél meer waard dan wat de wereld je nu kan geven.
Maar als je geen belangstelling voor God hebt, waarom zou je dan denken
dat Hij wel belangstelling voor jou zal hebben?

De twee wegen
We zijn in deze wereld als wandelaars die op een kruispunt komen. Zal ik
rechts- of linksaf gaan? De weg naar rechts lijkt makkelijker en
plezieriger. Want de meeste mensen nemen die. De weg naar links lijkt
moeilijker, en maar weinigen kiezen hem.
Maar wat ligt er aan het eind hiervan?
Gods Koninkrijk! Dus als dat is wat je
zoekt, dan is die moeilijke weg de juiste
keus. De andere loopt nergens heen, dus
waarom zou je die gaan? Jezus zei: “De
poort en de weg die naar het leven leiden,
zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden
die weg!” Daarom moet je kiezen waar je in je leven heen wilt. Binnenkort
komt de Heer Jezus uit de hemel terug naar de aarde om Gods
Koninkrijk hier te stichten. Als je nu voor Hem kiest, zul je er nu en
straks blij mee zijn.

De twee huizen
Twee mannen wilden in een dal in Galilea gaan wonen, en moesten dus allebei een huis bouwen. Vlakbij een beek lag een mooi stuk grond, bedekt
met zand. Hier kon je meteen gaan bouwen, zonder eerst al dat zware
werk te moeten doen om de bodem vlak en vast te krijgen. En dat deed
één van die twee mannen. Daarom kon hij al snel in zijn huis wonen. De
ander koos met veel zorg een rotsachtige plaats. Het kostte nogal wat
moeite om het terrein vlak te maken. De eerste man vond hem maar een
uitslover. Maar die tweede man wist wat hij in de winter kon verwachten.
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Dan zou er regen komen en storm; en
de beek zou een snelstromende rivier
worden, die alles zou meesleuren. En
dat gebeurde met het huis dat op
het zand werd gebouwd. De regen
viel en zoog het kiezelzand van onder
het huis weg, zodat het werd
ondermijnd. En omdat het zijn stevigheid verloor, stortte het in en
werd het meegesleurd door het water. Het huis op de rots had het in
de storm ook zwaar te verduren.
Maar omdat de bodem vast en het
huis daar stevig op gebouwd was, beukten de storm en het water er
tevergeefs tegenaan.
Zo is het met mensen, zei Jezus aan het einde van zijn Bergrede.
Iedereen moet kiezen op welk fundament hij of zij het leven wil bouwen.
Er zijn mensen die bouwen op God. Ze geloven in Hem en in Zijn beloften.
Zij geloven dat Zijn Koninkrijk komt. Zij hebben een vaste grond voor
hun leven; en wanneer er stormen van verdriet en teleurstelling komen,
blijven ze even standvastig als dat huis: “Ieder die Mij hoort en doet
wat Ik zeg, zal vergeleken worden met iemand die zo verstandig was zijn
huis op de rots te bouwen. Ieder die mij hoort maar niet doet wat Ik
zeg, zal vergeleken worden met iemand die zo dom was zijn huis op zand
te zetten”.
Zand of rots. Wat ga jij kiezen als basis voor je leven?
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Bidden tot de Vader
Lezen: Matteüs 6:1-18; Lucas 11:1-13 en Johannes 17

De belangrijke plaats van het gebed in Jezus’ leven
Het gebed nam in Jezus’ leven een belangrijke, nee, de belangrijkste
plaats in. Omdat dit ook bij zijn volgelingen zo zou moeten zijn, zullen we
in dit hoofdstuk uitgebreid stilstaan bij het bidden.
De Joden hadden vaste gebedsuren. Toen Daniël in ballingschap leefde in
het Perzische rijk ‘had hij in zijn boven vertrek in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees
Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was’. In Handelingen
lezen we dat dit op het derde, zesde en negende uur van de dag was
(negen, twaalf en drie uur onze tijd).
Maar Jezus bad niet alleen op die vastgestelde tijden, ondanks dat het niet meeviel een
stil moment te vinden alleen met zijn Vader
in de hemel te zijn, terwijl Hij er toch zo’n
grote behoefte aan had met Hem te praten.
Jezus kon niet zonder, omdat Hij voor zijn
werk helemaal afhankelijk was van zijn Vader. Altijd waren er mensen om hem heen,
die van alles van Hem wilden weten, genezen
wilden worden, ruzie met Hem maakten. De
mensenmassa die Hem volgde en zijn leerlingen verwachtten veel van Hem, en bleven er maar bij Hem op aandringen naar Jeruzalem te gaan, om zich daar tot Koning te laten kronen.
In de evangeliën lezen we dat Jezus zich regelmatig ‘terugtrok op eenzame plaatsen om te bidden’. Dat betekende dat Hij dan al die mensen die
bij Hem waren naar huis moest sturen. Na de eerste wonderbare spijziging, bijvoorbeeld, gaf Hij eerst zijn leerlingen opdracht met de boot te
vertrekken, vervolgens nam Hij afscheid van al die duizenden mensen, om
daarna de berg op te gaan en alleen te zijn met zijn Vader.
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Jezus leert zijn leerlingen bidden
Vaak kon Jezus niet anders doen dan een eindje van zijn leerlingen vandaan te gaan om te bidden. Op een dag vroegen zijn leerlingen Hem, toen
Hij terugkwam van zijn gebed: “Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft”. Toen leerde Hij hun het gebed
dat je wel kent als het ‘Onze Vader’. In Matteüs is dit korte gebed een
onderdeel van de Bergrede. Voordat Jezus hen de woorden (of liever
gezegd: de inhoud) leerde, gaf Hij aan dat je je het best kunt terugtrekken in je kamer en je deur dichtdoen om alleen met God te zijn. Ook zei
Hij hen dat het er niet om gaat hoe lang je bidt, maar hoe, wat, en vooral
waarom, je bidt: “Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed van woorden
verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat
jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen”. Het heeft dus geen
zin het ‘Onze Vader’ een aantal keren achter elkaar te ‘doen’. Niet alleen
om dat ‘eindeloos voortprevelen’, maar ook omdat het dan alleen een opzeggen van woorden wordt, zonder je nog bewust te zijn van de betekenis van wat je bidt. Want wat leerde Jezus nu eigenlijk met dit gebed?
Laten we het eerst eens rustig lezen:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de
hemel.
Geef ons vandaag ons dagelijks brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets
schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad
Wat valt je hierbij op? Heb je gezien dat de eerste helft van dit gebed
gaat over God? Dat het woordje ‘ik’ er niet in voorkomt? Dat je je, als je
zo bidt, afhankelijk van God opstelt? Zo bidden vraagt een gerichtheid
op God en de naaste. We moeten het egoïsme, het onszelf op de eerste
plaats stellen, dat ons mensen zo eigen is, afleren. Laten we dit gebed
daarom nu eens per onderdeel bekijken, om te leren waar het Jezus om
ging. We moeten daarbij wel bedenken dat dit gebed niet zomaar ‘uit
elkaar gehaald’ kan worden, omdat het een weer met het ander te maken
heeft. Maar dat zal wel duidelijk worden.
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Onze Vader in de hemel
We hebben allemaal een vader die ons heeft verwekt. Als het goed is
heeft hij je, samen met je moeder, opgevoed. De meeste ouders zien
graag iets van henzelf terug in hun kinderen. Het probleem dat de Bijbel
aangeeft is echter, dat geen mens een beter mens dan hijzelf kan voortbrengen. In het beste geval proberen ouders hun kinderen niet de fouten te laten maken, die zij zelf maakten. Daarom heeft God ervoor gezorgd dat Jezus geen menselijke vader had, zodat de mogelijkheid open
lag dat Jezus wel zo’n beter mens, zelfs een volmaakt mens zou worden.
En daarin heeft God gelijk gehad, zoals we nu weten! Dit is een groot en
moeilijk onderwerp, dat we hier niet verder zullen bespreken.
Toen Jezus twaalf was, was Hij zich al bewust van zijn bijzondere afkomst, en dus ook van wat God met Hem van plan was. Want Hij zei tegen
Jozef en Maria: “Wist u niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen van
mijn Vader?” Ook wij mogen God onze Vader noemen, als wij écht kinderen van Hem willen zijn. Evenals Jezus niet zomaar als zoon van zijn
wettige ouders Maria en Jozef door het leven wilde gaan, maar liever als
Zoon van God. Als wij bidden tot God, moeten ook wij dit besef hebben
dat wij bezig behoren te zijn met Zijn ‘dingen’: Zijn plan en Zijn werk. De
volgende onderdelen zijn hier dan ook onverbrekelijk mee verbonden
Laat Uw naam geheiligd worden
Met toevoeging ‘in de hemel’ na onze Vader, wordt duidelijk dat we niet
spreken met iemand die vergelijkbaar is met een mens – je vader, en al
helemaal niet je vriendje. Hij is geen mens, maar staat oneindig veel hoger dan wij; zo hoog als de hemel is boven de aarde. Dat wij daarna bidden ‘laat Uw naam geheiligd worden’, houdt dan ook in de eerste plaats in
dat wij met eerbied en respect tot God gaan.
Maar dan de inhoud! Want wat is Gods naam? En wat betekent ‘geheiligd
worden’? Om met dat eerste te beginnen: God heeft Mozes Zijn ‘Naam’
bekendgemaakt. Maar in plaats van een duidelijke roepnaam, is er een
beschrijving van Wie Hij is, wat Zijn karakter is, en wat Hij wil zijn voor
ons: “De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en
waarachtig, die duizenden geslachten (generaties) zijn liefde bewijst,
die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat
…”. In ons Oude Testament wordt God overal HEER of HERE genoemd.
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Al eerder had God met Mozes gesproken. Toen had hij Hem gevraagd
wat Zijn naam HEER betekende. En dit was het antwoord dat hij kreeg:
“Ik ben die er zijn zal” of “IK ZAL ER ZIJN”. Een andere vertaling is:
“Ik ben die Ik zal zijn”. Zo wil God bekend staan: als de God die zal zijn
en doen wat Hij heeft gezegd en beloofd. Hij heeft een plan en een doel
met de schepping van mensen; en Hij is steeds bezig dat plan tot een
goed einde te brengen. Dat is Zijn trouw en waarachtigheid. De Heer
Jezus is daar het grootste bewijs van. In Hem maakte God werkelijkheid
wat Hij duizenden jaren lang beloofde. In Hem is zichtbaar geworden
wat God voor ons wil zijn. De apostel Johannes schreef daarom:
“Goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft
ooit God gezien, maar de enige Zoon … heeft Hem doen kennen”.
God is anders dan wij. Wij zeggen en beloven van alles, ook aan God, maar
doen het meestal niet. God wel. Het Bijbelse woord voor ‘anders zijn’ is
‘heilig’. God is heilig, en wij mogen Hem daarom niet in verband brengen
met wat niet heilig is, wat niet bij God past. Daarom heeft Hij zo’n hekel
aan de zonde; en al helemaal wanneer wij zeggen Zijn kinderen te zijn, en
tot Hem spreken als onze Vader, maar niet leven zoals Hij van ons vraagt
en bovendien niet willen toegeven dat wij tegen Hem zondigen.
Als wij dan bidden ‘laat Uw naam geheiligd worden’, vragen wij in de eerste plaats of God Zijn naam eer aan wil doen, door te doen wat Hij heeft
beloofd. In de tweede plaats spreken wij de wens uit, dat Hij in de wereld bekend zal staan als de God die doet wat Hij zegt. Niet alleen in de
zin van dat anderen Gods naam moeten gaan heiligen, maar vooral dat wij
zélf (meer) bereid en (beter) in staat zullen zijn anderen te laten zien
dat wij God de eer geven die Hem toekomt, in een manier van leven die
God van Zijn kinderen verwacht. Een betere wereld begint bij onszelf!
Laat Uw Koninkrijk komen
En dit brengt ons meteen bij het volgende. Want ‘Laat Uw Koninkrijk komen’ maakt concreet, hard, wat wij bedoelen als wij van God vragen te
doen wat Hij heeft beloofd. Jezus’ verkondiging was immers, in overeenstemming met Gods beloften door de profeten, dat Gods Koninkrijk nabij
was gekomen. Het is alleen nog niet zichtbaar, omdat de Koning in de hemel is. In ons gebed vragen we God het zichtbaar voor alle mensen op
aarde te maken, door Zijn Zoon, Jezus Christus, uit de hemel te zenden.
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Wij kunnen zelf het Koninkrijk van God niet op aarde brengen. Eigenlijk
is de christelijke gemeente het voorlopige Koninkrijk. Dit is een gemeenschap die de Koning nu al dient. God verwacht dan ook dat gelovigen niet
afwachtend zijn, maar actief. Op zijn minst door te bidden om de komst
van het Koninkrijk. De laatste bede in de Bijbel is: “Kom, Heer Jezus!”
Maar tot die komst moet er veel gebeuren. Er zijn ‘werkers’ nodig om de
komst van de Koning bekend te maken. Daarom vroeg Jezus zijn leerlingen: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de
eigenaar (God) van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen”. Dit arbeider zijn komen we regelmatig tegen in de Bijbel.
Laat uw wil gedaan worden
Als wij denken aan een koninkrijk, denken we aan een koning. In de Bijbel
worden daar heersers mee bedoeld. Dus niet de koningen en koninginnen
in Europa, die tegenwoordig meer koek happende versiering en folklore
zijn. Een heerser verwacht van de mensen dat zij doen wat hij beveelt.
We noemen dat onderdanig zijn, de nederige plaats van gehoorzame dienaren innemen. Paulus noemde gelovigen: “burgers van een rijk in de hemel, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten”.
Onderdanig was de houding van Jezus tegenover zijn Vader in de hemel.
De belofte die Hij Hem deed was: “Hier ben Ik … Ik ben gekomen, God,
om uw wil te doen”. En dit waren niet alleen
maar mooie woorden. Dat Hij ook écht altijd
en in alles Gods wil deed, is het duidelijkst te
zien op dat moeilijke moment voor zijn gevangenneming, die zou leiden tot zijn kruisdood. Hij was toen in de tuin van Getsemane,
en heel bang voor wat er ging gebeuren. Hij
bad tot God: “Vader, als het mogelijk is, laat
deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar
laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar
zoals U het wilt”; wat hetzelfde is als “Laat
uw wil gedaan worden”
Jezus voegde er in het gebed dat Hij zijn leerlingen leerde aan toe: “op
aarde zoals in de hemel”. Dit geeft aan dat de engelen zonder vragen en
klagen doen wat God hen opdraagt, en dat Hij dit ook van ons verwacht.
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Geef ons vandaag ons dagelijks brood
We vragen van God niet of Hij zorgt voor een goedgevulde voorraadkamer. Wat Hij ons vandaag geeft is genoeg reden voor dankbaarheid.
Want ten eerste weten we niet of we morgen nog leven, en ten tweede
moeten wij op Hem vertrouwen. Is het tenslotte niet zo, dat als Hij ons
vandaag voedsel en drinken geeft, Hij dat morgen ook kan? Dit was de
les die het volk Israël in de woestijn leerde. God gaf hen elke morgen
brood en elke avond vlees. Als zij het probeerden te bewaren, bedierf
het. De wijze les van Jezus was: “Maak je geen zorgen over jezelf en
over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult
aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet
meer dan de kleding?” Daarvan vond Hij voorbeelden in de natuurwereld:
vogels die altijd wel wat te eten vinden; bloemen die mooier zijn dan welke kleding ook. Dus “Zoek liever eerst het koninkrijk van God … dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden”.
Het is belangrijk eraan te denken, dat wij niet alleen van ons dagelijks
voedsel kunnen leven. Dat houdt ons een dag, hooguit een paar dagen in
leven. Waar het echt om gaat, is dat wij leven door het woord dat God
spreekt. Dit is het geestelijke voedsel dat we nodig hebben voor ons
nieuwe, geestelijke leven. Het gaat er om wat op de eerste plaats komt:
ons tijdelijke leven nu, of het eeuwige leven in de toekomst. Daarom zei
Jezus, toen de mensen na de wonderbare spijziging nog meer wilden: “U
moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat
niet vergaat en eeuwig leven geeft”.
Vergeef ons onze schulden
Met de bede “vergeef ons onze schulden” belijden wij dat wij niet altijd
doen wat God van ons vraagt, en dus schuldig zijn aan zonden. Maar Hij
heeft Zich bekendgemaakt als vergevend God. Daarom mogen wij erop
vertrouwen dat Hij – wanneer wij er eerlijk voor uitkomen, berouw tonen
en beloven het voortaan anders te doen – onze zonden vergeeft.
Maar er is nog wel een andere voorwaarde: de manier waarop wij omgaan
met wat andere mensen ons ‘schuldig’ zijn. Niet het geld of dat boek dat
wij hen leenden, maar wat zij ons ‘misdaan’ hebben. We zijn zo snel boos
als de ander ons ‘onrecht aandoet’. Dat laten we niet over onze kant
gaan, en we kunnen dan dagen boos blijven. Soms zelfs zeggen dat we het
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de ander nooit zullen vergeven. En als we het dan wel ‘vergeven’, dan vergeten we het nooit, zodat we hem of haar er een volgende keer weer aan
kunnen herinneren. Zo is God niet! Als God vergeeft ‘vergeet’ Hij onze
zonde ook. Dit wordt in de Bijbel voorgesteld alsof God ze in de diepste
zee gooit, waar niemand ze ooit nog kan terugvinden.
Jezus vertelde eens een verhaal dat dit duidelijk moest maken. Hij deed
dit omdat Petrus hem de vraag stelde: “Heer, als mijn broeder of zuster
tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde hem: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je,
maar tot zeventig maal zeven”. Waar het Hem om ging, was dat onze
schuld tegenover God vele malen groter is dan de ‘schuld’ van mensen
tegenover ons. En als God zo genadig – uit liefde en medelijden met ons –
is, dan moeten wij dat ook zijn naar andere mensen. Zijn verhaal ging
over een man die zijn baas heel veel geld schuldig was. Zijn lot zou zijn
dat hij al zijn bezit kwijtraakte en met zijn gezin als slaven werd verkocht. Maar op zijn smeken of zijn baas geduld zou hebben, kreeg deze
medelijden en schold hem al zijn schuld kwijt, zodat hij als vrij man verder kon leven. Wat een groot geschenk was dat! Maar toen hij naar huis
liep om het zijn vrouw te vertellen, kwam hij een collega tegen die een
klein beetje geld van hem had geleend. Was hij net zoals zijn baas, en
schold hij hem dat beetje kwijt? Nee, hij eiste onmiddellijk terug wat
hij had geleend; en toen de man dat niet kon, liet hij hem gevangenzetten tot hij het terugbetaald zou hebben. Wat ondankbaar was die man!
De reactie van zijn baas, toen die het verhaal hoorde, was dan ook: “Je
bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten
hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?”
Dit past bij de woorden bij de bede “Vergeef ons onze schulden”, die de
voorwaarde zijn voor de verhoring van dit gebed: “zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was”. Na dit gebed legde Jezus daar nog
een keer de nadruk op: “Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet
vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven”. In de
brieven van Paulus zien we dat hij deze les van Jezus weer leerde aan
anderen, ook aan ons: “vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven
heeft”; “zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven”.
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Een andere nare eigenschap die wij kunnen hebben, is dat we ons vergelijken met anderen, om te laten zien dat het met ons wel meevalt omdat
anderen veel slechter zijn. Of erger nog: dat we vinden dat wij helemaal
niet schuldig staan tegenover God, en dat Hij onze slechte buurman nooit
mag vergeven – ook al bidt hij daarom.
Ook hierover vertelde Jezus eens een verhaal over een Farizeeër
(leraar) en een tollenaar (belastingophaler), die in de tempel baden tot
God. De Farizeeër stond op een plek waar iedereen hem kon zien en horen. Hij stond met zijn armen omhoog en zijn gezicht naar boven gericht,
en dankte God dat hij zo’n goed mens was: “God ik dank u dat ik niet ben
als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig
zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar”. Vervolgens somde hij op
welke goede dingen hij allemaal deed. Hij was dus helemaal op zichzelf
gericht, wat duidelijk te zien is in het vele gebruik van het woordje ‘ik’.
Die tollenaar waar hij naar wees, had een andere houding: die van afhankelijkheid van Gods genade. Hij had berouw, en was geknield met zijn
gezicht naar de grond. Hij vroeg alleen maar: “God, wees mij zondaar
genadig”. En God verhoorde die tollenaar, maar naar de woorden van de
Farizeeër luisterde Hij niet. De les was: “Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden”.
Jezus ging nog veel verder: dat je zelfs moet bidden voor mensen die je
niet mag, ook voor je vijanden die je kwaad doen: “Heb je vijanden lief en
bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van
je Vader in de hemel”; en “Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie
haten, bid voor wie jullie slecht behandelen”. Zelf gaf Hij het goede
voorbeeld toen Hij werd gekruisigd: “Vader, vergeef het hun, want ze
weten niet wat ze doen”. Later volgde een van zijn volgelingen, die werd
gestenigd, zijn voorbeeld: “Heer, reken hun deze zonde niet toe”.
Breng ons niet in beproeving
We weten dat God Jezus op de proef stelde in de woestijn, en verder
tijdens zijn werk onder de mensen. Telkens kwamen de Joodse leiders
met vragen, om Hem een wet te laten overtreden, zodat zij Hem konden
veroordelen. Dus een volgeling van Jezus kan er niet vanuit gaan dat hij
of zij helemaal niet beproefd zal worden. De oplossing moet daarom te
vinden zijn in het daarop volgende: “maar red ons uit de greep van het
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kwaad”. Niet alleen van het kwaad dat anderen ons aandoen; maar vooral
ook van het kwaad, het slechte, dat in onszelf is, en van het kwaad dat
anderen ons willen laten doen. De verlossing daarvan is wat bij de komst
van Christus zal gebeuren; daarop mogen we hopen in onze beproeving.
Het probleem is dat wij vaak onszelf in een situatie brengen, waarin wij
niet op kunnen tegen verleidingen. Dit wil niet zeggen dat wij geen geloof
hebben, maar dat ons geloof niet sterk genoeg is. Jezus zei daarover:
‘De geest wil wel, maar het lichaam is zwak’. Jakobus schreef over de
oorzaak van zonde: “Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God’. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals
Hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.
Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en
meesleept”. Eén van die verleidingen is het willen hebben van veel geld en
bezit. Jezus waarschuwde daarvoor. Om daar aan te komen kun je list en
bedrog gebruiken, en met geld kun je dingen doen die schadelijk zijn.
Het voorbeeld van deze verkeerdheid is Judas, die zijn Heer verraadde
omdat hij geld tekort kwam voor het stuk land dat hij wilde hebben. Paulus schreef daarom: “Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding,
raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerte
die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan”. Dit wetende bidden we dat God ons blijft waarschuwen als wij onszelf in verleiding
brengen, zoals Hij deed bij Kaïn toen hij jaloers werd op zijn broer Abel:
“Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om je in zijn greep te
krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij”.
Een ander deel van de oplossing zit erin, dat God ons niet op de proef
stelt om ons te laten zondigen en verloren gaan. Zijn verzekering is juist
dat Hij niet wil dat ook maar iemand verloren gaat. Op vele plaatsen in
de Bijbel is te zien dat God een positief doel heeft met onze beproeving:
Hij wil dat we kiezen, vechten tegen de verleidingen, zodat we er sterker uit tevoorschijn komen: “U weet: wanneer uw geloof op de proef
wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook
daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming”; en “Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft.
Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals
God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft”.
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Als dit Gods doel is, en wij Hem echt willen dienen zoals Jezus deed, dan
is er geen reden voor bedroefdheid, zorg of angst als wij beproefd worden. Hij weet wat wij aankunnen, en stelt ons gerust: “U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is
trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij
geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan”.
Een andere schrijver zei dat God juist beproeft, waarschuwt, straft, wie
Hij als Zijn kinderen ziet: “Want de Heer berispt wie Hij liefheeft,
straft elke zoon van wie Hij houdt. Houd vol, het betreft hier immers
een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet
door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals
alle anderen vóór u, dan bent u geen echte kinderen …”. Het klinkt raar,
want het is natuurlijk niet leuk een standje of straf te krijgen, maar als
God het doet, laat dit zien dat Hij met ons bezig is; ons opvoedt, vormt,
opleidt voor de dienst in Zijn Koninkrijk: “Het moet u tot grote blijdschap stemmen … als u allerlei beproevingen ondergaat” en “Verheug u
hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof …”.

Gericht zijn op het goede voor anderen
Eén van de kenmerken van een kind van God, is dat hij of zij – net als God
Zelf – het goede wenst en zoekt voor andere mensen. Want God heeft
niet lief wie voor zichzelf het beste, meeste en mooiste zoekt, maar Hij
heeft lief wie alles doet wat hij of zij kan om andere mensen af te brengen en houden van de weg naar de dood. Jakobus schreef over mensen in
de gemeente van Christus die uit jaloersheid van alles willen. Ze maken
ruzie met anderen en bereiken niets: “U krijgt niets omdat u niet bidt.
En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw
eigen hartstochten bevredigen”. Met andere woorden: zet je hart niet
op aardse dingen, en laat je niet verleiden daarvoor te bidden.
In de brieven vinden we veel voorbeelden waarvoor een volgeling van Jezus kan en hoort te bidden. Over de redding van andere mensen: dat God
harten opent voor Zijn evangelie en er meer mensen zullen gaan geloven;
dat Gods kinderen hun geloof niet verliezen, maar juist Gods wil beter
zullen leren doen; dat hun liefde zal groeien; dat zij geen dingen doen die
God zonde noemt; dat zij hun leven waar nodig beteren, enzovoorts.
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Wie bidt voor zulke dingen krijgt antwoord! “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we
Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we
weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook
dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben”.

Geduld
Een andere vraag is of wij geduld hebben. We willen vaak alles meteen.
Geldt dat ook voor wat we van God vragen? Maar je krijgt van Hem niet
altijd meteen wat je vraagt. Paulus had God drie keer (!) gevraagd hem
ergens van te bevrijden; maar hij kreeg als antwoord: “Je hebt niet
meer dan mijn genade nodig”. Wil dit zeggen dat zijn gebed niet werd
verhoord? En klopt dit dan wel met de belofte dat de gebeden van Gods
kinderen altijd verhoord worden? Kan het misschien zo zijn dat zijn gebed niet op dát moment werd verhoord, en dat hij moest wachten tot de
toekomst? Het advies van Jakobus was: “Heb geduld … Denk eens aan de
boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land
…. Wees net zo geduldig, want de Heer zal spoedig komen”.
Mag je maar één keer om iets bidden, omdat je anders toont te twijfelen
of ongeduldig te zijn? Het ligt eraan waar het om gaat. Er zijn dingen
waarvoor je altijd blijft bidden: de komst van de Heer uit de hemel en
de stichting van het Koninkrijk op aarde, bijvoorbeeld. Maar ook de beproevingen die wij en anderen elke dag ondervinden. En zo zijn er meer
voorbeelden. Paulus schreef: “Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk”. Volharden, volhouden, is het sleutelwoord in het Nieuwe Testament.
Jezus vertelde eens een verhaal over dat het nodig is altijd te bidden en
niet op te geven. Dit ging over een rechter die steeds werd ‘lastig gevallen’ door een vrouw die gelijk had, maar waar niemand naar luisterde. Op
het laatst luisterde de rechter wel, omdat zij bleef doorgaan. Het is een
gelijkenis, die we niet in alle bijzonderheden op God kunnen toepassen.
Wat Jezus duidelijk wilde maken, was dat als wij volhouden te bidden,
God ons zal verhoren: “Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan
zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen
wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar
als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?”.
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De kracht van gebed
Welk geloof vroeg Jezus zich af te vinden? Is het niet het geloof dat
God echt luistert naar wat wij bidden, en ons kán en wíl verhoren? Jezus
zei tegen zijn leerlingen: “Wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en
voor wie klopt zal worden opengedaan”; en “Alles waarom jullie bidden en
vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen”. Marta zei tegen Jezus – nadat haar broer Lazarus was gestorven: “Maar
zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt”. Zij durfde Jezus niet te vragen haar broer op dat moment weer tot leven te brengen,
maar geloofde wel dat Hij het kón! Het advies van Jakobus was: “Vraag
vol vertrouwen, zonder enige twijfel”!
En als dit voor persoonlijke gebeden zo is, is dit ook zo voor wie samen
bidden. Hij beloofde zijn leerlingen: “Ik verzeker het jullie nogmaals: als
twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is,
dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren”.

Niet alleen vragen, maar ook danken!
Wij hebben altijd veel vragen; problemen waarvoor wij oplossingen zoeken. Maar ben je ook wel eens blij en dankbaar voor wat God je al heeft
gegeven? Paulus maakte veel mee, tot moordaanslagen toe. Maar hij mopperde en klaagde nooit, omdat hij zo dankbaar was voor het goede dat
God hem – die een vervolger van Jezus’ volgelingen was – had gegeven.
Ook was hij zo blij met wat de bekendmaking van het evangelie opleverde, dat hij zijn moeiten en lijden erdoor vergat. In zijn brieven schreef
hij daar regelmatig over: “Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk,
telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde …”; “In al onze
gebeden danken wij God … voor u, want we hebben gehoord dat u in
Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, omdat u hoopt op wat in
de hemel voor u klaar ligt”. Zijn oproep was: “Wees altijd blij, bid zonder
ophouden, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van
u, die één bent met Christus Jezus, verlangt”.

Jezus komt ons te hulp
Het kan ons moeilijk vallen onder woorden te brengen wat ons bezighoudt. Maar de Bijbel verzekert ons dat Jezus met ons kan meevoelen,
omdat Hij hetzelfde heeft meegemaakt als wij. Hij kent onze zwakhe60

den, onze twijfels, verleidingen, verlangens, begeerten. Hij kan ons daarom te hulp komen, en de Vader vragen voor ons te zorgen. En ook al is Hij
in de hemel, toch is Hij niet ver weg van ons. Zo zei Hij: “waar twee of
drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden”.
Toen Hij op de avond voor zijn kruisdood met zijn discipelen samen was,
sprak Hij ook met hen over bidden en de andere toestand die er zou komen als Hij eenmaal in de hemel was: “Ik verzeker jullie: wat je de Vader
ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie
niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult ontvangen. Dan zal
je vreugde volmaakt zijn … Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef Ik
het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader Zelf
heeft jullie lief”. In feite kreeg Jezus van God de macht zélf de gebeden van zijn volgelingen te verhoren: “Wat jullie dan in mijn naam vragen,
dat zal Ik doen, zodat de Zoon door de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen”. Jezus
beloofde een “andere pleitbezorger (iemand die voor je spreekt), die
altijd bij je zal zijn: De Geest van de waarheid … Hij zal u de weg wijzen
tot de volle waarheid”. Maar uit alles blijkt dat Hijzelf die Geest is. Hij
is nu niet meer zichtbaar, als Mens in ons midden, maar ‘in de geest’. Paulus schreef: “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet
wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit
voor ons … God … weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit voor allen die
Hem toebehoren … Christus Jezus ... pleit voor ons”. Een andere schrijver zei: “Omdat Jezus tot in eeuwigheid blijft, kan Hij ieder die door
Hem tot God komt helemaal redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo
voor hen kan pleiten. Een hogepriester als Hij hadden we ook nodig …”.
Op die avond was Jezus de hogepriester voor zijn volgelingen. In het
evangelie van Johannes vinden we de woorden die Hij bad tot zijn Vader
in de hemel voor alle mensen die in Hem zouden gaan geloven. Ondanks
dat Hij zelf voor zijn grootste beproeving stond, dacht Hij niet aan zijn
eigen moeiten en lijden, maar aan zijn leerlingen. Dit gebed is te lang om
hier af te drukken en te beschrijven; maar de hoofdgedachte is: “Heilige
Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven
hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn”. In deze nieuwe situatie heiligen wij dus niet alleen de naam van de Vader, maar ook die van de Heer
Jezus. Hun namen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
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De storm op het meer
Lezen: Marcus 4:35-41 en Psalm 107:23-32

Jezus’ boodschap belangrijker dan genezingen
Jezus had een lange, vermoeiende dag achter de rug. Hoe meer zieke mensen Hij genas, hoe meer er van Hem hoorden, hoe meer er toestroomden.
Moeders met zieke kinderen, gehandicapten die hulp van anderen nodig
hadden, allen kwamen ze naar Hem. Van 's morgens vroeg af was Hij druk
bezig iedereen te helpen. Ze moesten allemaal op hun beurt wachten. Jezus
nam de tijd voor elke patiënt, was nooit ongeduldig. Want niemand mocht
teleurgesteld naar huis gaan. Maar Jezus wilde niet alleen mensen genezen.
Voor Hem was het nog belangrijker dat Hij ook met al die mensen om Hem
heen praatte. Hij had een dringende boodschap voor hen, want met zijn
komst was Gods Koninkrijk dichterbij gekomen. Hij wilde de mensen van
zijn volk op het hart drukken, hoe belangrijk het was dat zij zouden leren
anders te gaan leven om later het Koninkrijk in te kunnen gaan. Het is fijn
om beter te worden als je ziek bent, geen pijn en problemen meer te hebben. Maar het zal veel fijner zijn om in Gods Koninkrijk te zijn, waar helemaal geen pijnlijke ziekte meer is en waar niemand sterft. Daarom stopte
Jezus die dag met mensen genezen, en gaf in plaats daarvan een toespraak.
Maar hoe kon Hij tot mensen spreken terwijl zij Hem verdrongen? Gelukkig
wist Hij de oplossing. Sommige van zijn leerlingen waren vissers op het
Meer voordat Hij op een goede dag tegen hen had gezegd: “Volg Mij!” Ze
hadden hun vissersboot nog steeds, en Hij zei hen daarin te stappen. Op
korte afstand van de oever wierpen ze het anker uit. Terwijl de menigte op
de oever zat, sprak Jezus hen toe met een sterke en heldere stem, die
duidelijk over het water klonk. Hij vertelde hun veel gelijkenissen van Gods
Koninkrijk, die ze heel interessant vonden, al wisten ze lang niet altijd wat
nou de bedoeling van die verhalen was.

Jezus en zijn leerlingen zeilen het Meer over
Maar ook dit urenlange spreken was vermoeiend. Toen de avond viel nam
Jezus afscheid van hen. Hij wist dat ook zijn leerlingen rust nodig hadden.
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Daarom zei Hij tegen hen: “Laten we oversteken naar de overkant”. Ze staken van wal, zonder eerste gegeten te hebben. Maar veel mensen die naar
Jezus hadden geluisterd, wilden nog niet naar huis. Zij volgden Hem in hun
eigen boten, want waar Hij heenging, wilden ook zij naartoe. Jezus was zo
doodmoe, dat Hij naar het achterdek van de boot ging om op de bank naast
de stuurman te kunnen liggen, met zijn hoofd op een leren kussen. Daar viel
Hij in een diepe slaap.
Het Meer van Galilea kan heel gevaarlijk zijn. Er zijn dagen dat het water
zo glad als een spiegel is. Maar dit kan heel snel veranderen. Dan komt er
plotseling uit het noorden of noordoosten een koude wind van de bergen
langs het meer. Hij giert met enorme kracht door de smalle dalen naar beneden op het water, waardoor grote golven ontstaan. Zo was het die avond.
De golven werden af en toe zo hoog, dat ze over de rand van de boot kwamen. Het water stroomde sneller de boot in dan de leerlingen konden hozen. De boot raakte steeds voller, en zij kwamen in levensgevaar. Ze hadden het veel te druk om te denken aan een psalm, waarin andere Israëlieten een even angstwekkende storm meemaakten: “Op Gods bevel ging het
stormen, hoog verhieven zich de golven. De schepen werden opgetild tot de
hemel en vielen weer neer in de diepte. Iedereen verging van ellende. Ze
zwaaiden op hun benen, alsof ze dronken waren; ze waren ten einde raad”.

“Meester, wij vergaan!”
Al die tijd lag Jezus te slapen, even rustig als thuis in bed. De leerlingen
wilden Hem niet wakker maken. Ze hadden gemerkt hoe uitgeput Hij was,
en voelden – zoals altijd – dat het hun taak was Hem te beschermen. Maar
toen de boot leek te gaan
zinken, en zij allen zouden
verdrinken, raakten zij in
paniek. Zo bang waren ze,
dat ze hun eerbied voor
Jezus
vergaten
en
schreeuwend naar Hem
toe gingen; alsof het zijn
schuld was dat ze op het
punt stonden te verdrinken! Heel brutaal zeiden
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zij tegen Hem: “Meester, stoort
het u niet dat we vergaan? Meester, meester, we vergaan! Heer,
red ons!” Maar wat dachten ze
dat Jezus zou kunnen doen? Ze
hadden Hem wel heel bijzondere
wonderen zien doen. Niet alleen
genas Hij soms mensen met één
woord, maar veranderde ook water in wijn. Zou het in hun hoofd
zijn opgekomen, dat Hij ook
zóveel macht moest hebben over
de winden en het water, om zo'n
zware storm en zulke hoge golven tot rust te kunnen brengen? Waarschijnlijk hadden ze een kinderlijk geloof dat Hij, op de een of andere manier,
toch iets zou kunnen doen om hen te redden. Als Hij tot zijn Vader zou
bidden, zouden ze misschien allen gered worden, evengoed als de mensen in
die psalm. En het gebeurde ook zo. Eenmaal goed wakker geworden, begreep Jezus de toestand. Hij stond in die hevig schommelende vissersboot
op, zoals Hij daar eerder op die dag had gestaan om de mensen toe te spreken. Maar nu sprak Hij niet tot mensen, maar tot de wind en de golven. Het
waren maar een paar woorden, en Hij hoefde ze maar één keer uit te spreken: “Zwijg, wees stil!” Plotseling ging de wind liggen; en in plaats van een
woest brullende storm, was er ineens grote stilte. De zee – die normaal pas
na enkele dagen kalm zou worden – werd in korte tijd helemaal glad.

“Wie is toch deze?”
Niet alleen Jezus’ leerlingen in die boot waren stomverbaasd over wat er
was gebeurd. De mensen die Hem in andere boten achterna kwamen, hadden de storm ook meegemaakt. Ook zij waren doodsbang te zullen verdrinken. Evenals de leerlingen begrepen zij dat Jezus de storm stilde. En ook
zij waren vol bewondering. ‘Zij vreesden met grote vreze’ vertelt Marcus.
“Wie is toch deze man, dat Hij zelfs aan de winden gebiedt en aan het water, en ze gehoorzamen Hem?” Ook hadden zij kunnen denken aan die
psalm, waarin de opvarenden door God werden gered: “Hij bracht de storm
tot zwijgen, de golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust
kwam, Hij bracht hen naar een veilige haven”.
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Op deze manier gebruikte Jezus de kracht die God Hem had gegeven. Hij
begreep dat zijn leerlingen nog veel moesten leren. Hij was teleurgesteld in
hen, omdat zij zo in paniek waren geraakt. Zij hadden kunnen weten dat
hun Vader in de hemel hen niet zou laten vergaan, vooral omdat Zijn Zoon in
de boot was. Daarom zei Hij tegen hen, in de stilte na de storm: “Waarom
zijn jullie zo bang? Hebben jullie nog geen geloof?”

Vertrouwen op Jezus
Wat zou jij op die avond hebben gedaan, midden in die vreselijke storm? Al
varen we niet op een echte zee, ook wij komen in ons leven in situaties die
te vergelijken zijn met een storm. We kunnen ook zo makkelijk in paniek
raken. Hebben ook wij maar weinig geloof? Moet Jezus ook tegen ons zeggen: “Waarom zijn jullie bang, klein gelovigen?” We moeten leren op Hem te
vertrouwen in alle stormen die wij in ons leven meemaken. De Bijbel vertelt
ons dat de wereld waarin wij leven zo onrustig is, dat ze op een storm op
zee lijkt: “De bozen (slechte mensen) zijn als een onstuimige zee, de golven
komen nooit tot rust en woelen slijk en modder op”. Jezus zei dit ook van
de wereld in de tijd wanneer Hij terug zal komen: “De volken zullen bang
zijn voor het golven van de bulderende zee. De mensen sterven van angst
voor wat er over de wereld komen gaat”.
Hoe fijn is het te weten, dat Jezus zal komen om kalmte en rust te brengen in de woelige wereld waarin wij leven. Met zijn krachtige stem zal Hij
weer spreken, en tegen slechte mensen zeggen: “Zwijg, wees stil!” Zo zal
Hij in deze wereld de vrede van zijn Koninkrijk brengen.

Een bijzondere les
Misschien was het niet zo lang hierna, dat er nog een bijzondere gebeurtenis plaatsvond op het Meer van Galilea. Jezus had zijn leerlingen met
een boot vooruitgestuurd omdat Hij afscheid wilde nemen van de mensen
die naar Hem hadden geluisterd, en wilde bidden. Toen Hij dat had gedaan, liep Hij over het water naar de boot met zijn leerlingen, die al halverwege het Meer waren. Ook die avond stormde het, en er waren flinke
golven. Toen zij op het water naast de boot een gestalte in het fletse
maanlicht zagen, klopte hun hart in hun keel. ‘Wat was dat?’ Jezus stelde
hen meteen gerust dat Hij het was. Petrus bedacht zich vervolgens geen
moment, en vroeg Jezus of hij naar Hem toe mocht komen. Dat mocht,
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en hij klom over de
rand van de boot. Hij
keek naar Jezus en
stapte op Hem af. Een
brede glimlach krulde
om zijn mond! Maar na
een aantal heerlijke
stappen op het water,
keek hij naar zijn voeten en voelde de golven
en de wind. Direct begon hij te zinken; waarop Jezus hem moest
redden, anders was hij
verdronken. “Kleingelovige”, zei Hij tegen hem, “waarom heb je getwijfeld?” Zo kreeg hij een wel heel bijzondere les in vertrouwen!

66

11

Een verlamde en een tollenaar
Lezen: Lucas 5:17-32 en Matteüs 9:1-13

De genezing van een verlamde
De Farizeeën en schriftgeleerden in Galilea werden al snel jaloers op Jezus’ invloed als leraar. Het was toch hún taak het volk de Wet van Mozes te
leren? Wat dacht deze ongeschoolde timmerman uit het dorpje Nazaret
dan wel, wie en wat Hij was om hun taak over te nemen? Maar niet alleen de
leiders in Galilea waren ongelukkig met Jezus. De leiders in Jeruzalem wisten ook niet wat zij van Hem moesten denken. Dus besloten zij samen iets
aan de situatie te doen. Lucas vertelt: “Toen hij op een dag de mensen onderwees, bevonden zich onder zijn luisteraars ook Farizeeën en wetgeleerden, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen”. Deze belangrijke mensen vulden die dag de eerste rijen in de synagoge. Het gebouw was vol. Veel mensen moesten buiten staan luisteren, en
wie vooraan stonden keken door de ramen.
De Farizeeën en wetgeleerden luisterden aandachtig naar wat Jezus zei,
om later heftige kritiek op Hem te kunnen hebben. De Joden uit Jeruzalem
moesten ook verslag uitbrengen aan de Joodse Raad. Op die dag deed Jezus weer veel genezingen. Plotseling keek iedereen naar het plafond. Wat
was daar aan de hand? Het was haast niet te geloven: er waren mensen bezig het dak open te breken. Er kwam al wat zonlicht door een opening, en op
de plaats waar Jezus stond kwam van alles naar beneden!
Die ochtend hadden vier mannen hun verlamde vriend daarheen gedragen.
Onderweg vertelden ze hem van de grote genezingen die Jezus elke dag
deed. Hij zou vast iets voor hem kunnen doen! Vanmiddag zou hij, net zo
makkelijk en snel als zij, naar huis terug kunnen lopen! Maar al vanuit de
verte zagen ze heel veel mensen staan. Dichterbij gekomen begrepen ze
dat het onmogelijk bij Jezus te komen, omdat er heel veel mensen om Hem
heen stonden. Wat een teleurstelling! De vier zagen het verdriet op het
gezicht van hun vriend. Moesten ze hem nu weer naar huis brengen, en
maar hopen dat zij op een andere dag meer geluk zouden hebben?
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Ineens kreeg één van hen een geweldig
idee. Weet je wat? We gaan naar het
dak, en maken daar een gat dat groot
genoeg is om je te laten zakken! Een
vreemd plan, maar wat konden ze anders
doen? Zich tussen al die mensen naar
Jezus dringen was onmogelijk. Ze zouden niet verder dan de deur komen. Het
dak opklimmen was geen enkel probleem;
want in die tijd hadden de meeste gebouwen een trap aan de buitenmuur,
waarlangs je op het platte dak kon komen. Het openbreken daarvan was ook
vrij makkelijk; want meestal legde men
matten op de balken, die afgedekt waren
met wat vastgestampt zand. Of misschien, omdat dit een synagoge was,
waren er tegels die makkelijk konden worden opgetild. Dus lieten de vier
hun vriend door de opening voorzichtig naar beneden zakken, tot voor de
voeten van Jezus. Iedereen keek verbaasd, en probeerde zo goed mogelijk
te zien wat Jezus deed. Maar in plaats van iets te doen, zei Hij iets heel
merkwaardigs en onverwachts tegen de man, die op zijn ligmat voor Hem op
de grond lag. “Uw zonden zijn u vergeven”. Kijk eens hoe die wetgeleerden
hun wenkbrauwen fronsten, en elkaar boos aankeken! ‘Dit is toch lastertaal!
Hoe durft die man daar te spreken alsof Hij God is? Want niemand anders
dan God kan toch een mens zijn zonden vergeven?’ Maar omdat er zoveel
mensen om Jezus heen stonden die Hem liefhadden, durfden ze er niet
hardop iets van te zeggen. Je hoorde alleen een afkeurend gemompel. De
vier boven hen keken elkaar verbaasd aan. ‘Wat zei Jezus nou? Dat was
niet de bedoeling! We dachten dat Hij onze vriend beter zou maken, zodat
hij goed zou kunnen lopen. En nu heeft Hij het over zijn zonden! Wat doen
we nou?'
Wacht even! Jezus wist heel goed wat die geleerde Joden op de eerste
rijen binnensmonds zeiden. Hij wist wat zij dachten, al had Hij hun gefluisterde woorden niet gehoord. En Hij had een heel goed antwoord klaar. Stel
nu dat Hij die arme verlamde op zijn ligmat vóór Hem, met één enkel bevel
beter zou maken. Dat zou betekenen dat God Hem de macht had gegeven
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zoiets te doen. Maar dan ook dat Hij namens dezelfde God de macht had
de zonden van mensen te vergeven. En dat deed Jezus. Hij keek die belangrijke wetgeleerden recht in de ogen, en zei tegen hen: “Wat is gemakkelijker, te zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven’, of: ‘Sta op en loop’. Ik zal u
laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En Hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga
naar huis’”. En dat deed de man, om met grote blijdschap zijn ouders en
vrienden te laten zien dat hij nu net zo goed kon lopen als zij.
Maar dacht hij bij het weggaan ook nog even aan dat opengebroken dak?
Ze konden het toch niet zo laten! Misschien was hij van hun vijven wel het
meest enthousiast om alles weer netjes in orde te maken. Hoewel die buitentrap opklimmen voor hem nog even wennen was. En terwijl zij op weg
naar huis de bijzondere gebeurtenis van die dag luid pratend en lachend
opnieuw beleefden, hadden de sombere geleerden heel veel om over na te
denken. Nooit hadden ze zoiets gehoord of gezien. Maar wat konden ze
doen om Jezus te stoppen?

De roeping van Matteüs
Niemand houdt van belasting betalen. Je denkt een leuk bedragje op je
spaarrekening te hebben, en dan blijkt dat je een flink deel daarvan aan de
belasting moet geven. Maar
het systeem in ons land is tenminste eerlijk. De ambtenaren
hier kennen de regels, en moeten volgens die regels hun
werk doen. In de tijd van Jezus ging dat heel anders. Een
rijke betaalde, bijvoorbeeld,
een groot bedrag aan de overheid; en dan kon hij dat geld,
en nog veel meer, van andere
mensen als belasting eisen.
Daarom had zo iemand veel
mensen in dienst om boeren,
winkels en werkplaatsen langs
te gaan om geld op te halen.
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Een bij belastinginners geliefde vorm van belasting was tol. Daarom werden
ze ‘tollenaars’ genoemd, aan wie iedereen een grote hekel had. Ze noemden
hen dieven, rovers, schurken, boeven, afpersers; of ze gaven hen nog andere onprettige namen, die wij hier liever niet gebruiken. Geen enkel volk had
zo’n hekel aan tollenaars als de Joden, want ze werkte samen met de gehate bezetters uit Rome. Ze mochten de diensten in de synagogen niet bijwonen. Ze waren voor hen zondaars die geen vergeving konden krijgen. Niemand met maar een beetje zelfrespect zou ooit tollenaar worden, of een
tollenaar als gast in zijn huis uitnodigen. Je mocht geen geld van een tollenaar aannemen, hoe arm je ook was. Joden hadden het over ‘moordenaars,
dieven en tollenaars’. In de vier evangeliën lezen we over ‘tollenaars en zondaars’, of ‘heidenen en tollenaars’.
De stad Kapernaüm lag op de grens tussen twee provincies, langs een drukke weg waarover veel goederen werden vervoerd. Er waren daarom veel
tollenaars in Kapernaüm. Op diezelfde dag dat Hij de verlamde had genezen, ging Jezus verder over de weg langs de zee. Toen Hij bij het tolhuis
kwam, zag Hij daar de tollenaar Matteüs zitten. Jezus zei tegen hem: “Volg
Mij”. En Matteüs liet alles achter en volgde Jezus.
Het lijkt alsof dit allemaal in een paar minuten gebeurde. Maar dat was
natuurlijk niet zo. Als tollenaar mocht Matteüs de synagoge niet in om naar
Jezus te luisteren; maar hij stond vast wel tussen de menigte, als Jezus
ergens anders in de stad, of langs de kant van het Meer van Galilea, een
toespraak gaf.
Matteüs dacht dat hij rijk was, maar door naar Jezus te luisteren, ontdekte hij hoe arm hij eigenlijk was. Welke hoop had hij voor de toekomst? Een
tollenaar mocht geen goede verwachting hebben van wat er op de dag van
het oordeel met hem zou gebeuren! Geen eeuwig leven voor zo’n schurk!
Door naar Jezus te luisteren, werd hij als die man in een gelijkenis van Jezus, die een grote schat in een akker vond, en met blijdschap in zijn hart
alles wat hij had verkocht om die schat in bezit te krijgen. Om te laten
zien hoe dankbaar hij was, liet Matteüs een grote maaltijd klaarmaken. Hij
nodigde al zijn tollenaarsvrienden uit, samen met anderen die ook niet op
sabbat naar de synagoge mochten gaan. Jezus en zijn leerlingen werden
natuurlijk ook uitgenodigd, want Matteüs wilde dat zijn gasten naar Jezus
konden luisteren en met Hem praten.
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Weer waren de Joden
heel boos. Ze durfden
niets tegen Jezus te zeggen, maar gingen naar zijn
leerlingen om over hun
Meester
te
klagen:
“Waarom eet en drinkt u
met de tollenaars en zondaars?” Jezus wist wat zij
tegen zijn leerlingen zeiden, en – zoals altijd – had
Hij een passend antwoord klaar: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel ... Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars”. Dachten de Farizeeën dat zij goede mensen waren? Dan
was Jezus niet voor hen gekomen, maar voor mensen die wisten dat zij in
Gods ogen slecht, zondaars, waren. Zulke mensen wilde Jezus helpen. Want
wat voor zin heeft het te proberen iemand te helpen, die vindt dat hij helemaal geen hulp nodig heeft?
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Tollenaar
Tol is belasting die op koopwaar betaald wordt als invoer-, doorvoeren uitvoerrecht. Zowel in Griekenland als Rome werd tol geheven. In
de tijd van Jezus gebeurde dit in het hele Romeinse Rijk. De grenzen
van een tolgebied verschilden: nu eens bestond het uit een hele provincie, dan weer uit kleinere gebieden. Als je goederen het land binnenbracht, of vanuit de ene provincie naar een andere vervoerde, moest
je aan de grenspost voor iedere kilo vervoerde vracht een bepaald bedrag betalen. De hoogte van het tolgeld was in het Romeinse Rijk heel
verschillend, en zat tussen 2 en 25% van de waarde van de artikelen.
De heffing werd overgelaten aan pachters, die het tolrecht pachtten
hier een bepaald bedrag aan het Romeinse gezag voor moesten afstaan. Deze pachters stelden bij de tolhuizen tolheffers aan. Die
werden tollenaars (publicanus) genoemd. In het Grieks telônès, letterlijk: ‘weger’, namelijk van munten, graan of andere goederen die als
belastingbetaling konden dienen.
Palestina was toen in drie stukken verdeeld, met drie bestuurders:
een prefect (gouverneur) over Judea en Samaria, Herodes Antipas
over Galilea en Perea, Herodes Filippus over Trachonitis, Batanea en
Auranitis. Waarschijnlijk was elk deel een tolgebied waar de belasting
werd geheven. De Herodiaanse vorsten hieven de tol voor zichzelf.
Waarschijnlijk hoefden zij niets aan de Romeinen af te staan. Het
tolkantoor in Kapernaüm, aan de grens van Galilea, waar Matteüs of
Levi de tol ontving, was dus van Herodes Antipas. Maar de tollenaars
in Jericho, op de grens van Judea, waren direct of indirect Romeinse
ambtenaren. Het waren vaak Joden, die door hun volksgenoten daarom gezien werden als overlopers. Het tolsysteem van de Herodianen
ging natuurlijk wel op de Romeinse manier.
Er waren heel veel klachten over de hebzucht en oneerlijkheid van
veel tolheffers of tollenaars. Bovendien waren zij gehaat, omdat zij
Romeinen of - erger nog - hun handlangers waren. Wanneer zij Joden
waren, werden zij van de gemeenschap uitgesloten. Ze mochten niet
voor de rechter tegen andere Joden getuigen. ‘Tollenaar’ en ‘zondaar’
waren voor de Joden bijna gelijke begrippen.
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Romeinse wegen
In het Oude Testament lezen we over ‘heerbanen’ (grote verbindingswegen). De mensen reisden te voet, op ezels of kamelen; en zo werden
in de natuur paden uitgesleten. In de tijd van de Romeinen veranderde dat, want zij legden de eerste verharde wegen aan. De oudste al in
187 voor onze jaartelling. Ze bouwden die wegen om snel soldaten te
kunnen verplaatsen en voor de handel. In totaal legden ze meer dan
80.000 km weg aan. Alle landen die bij het Romeinse Rijk hoorden,
waren verbonden met het centrum van het Rijk: de hoofdstad Rome.
Hier komt de uitdrukking vandaan: “Alle wegen leidden naar Rome”.
Landmeters zochten de kortste route, en daarom werden de wegen
allemaal keurig recht. Ook werden bruggen over rivieren gebouwd,
dammen door moerassen aangelegd, en tunnels geboord door rotsen.
Ze lieten zich door niets tegenhouden. Soldaten moesten het zware
werk doen. Op een fundering, die soms wel uit drie lagen bestond,
werden platte natuurstenen gelegd. Daarom
waren Romeinse wegen nogal hobbelig. Mensen
mopperen tegenwoordig wanneer er een hobbel
of kuil in de weg zit. Nou kijk dan maar eens
naar de weg op de foto. Ze waren een beetje
bol. Dan kon het water er gemakkelijk aflopen
naar de greppel, die naast de weg was gegraven. De Romeinse wegen waren heel sterk.
Zelfs nu bestaan er nog gedeelten van; ook in
Nederland; bijvoorbeeld bij Houten in Utrecht.
In de steden waren de wegen niet echt schoon, daarom werden er
voor de voetgangers oversteekplaatsen gemaakt door grote platte
stenen op de weg te leggen. Zo kon je met droge voeten aan de overkant komen. De afstand tussen de stenen was precies groot genoeg
voor de wielen van de karren.
De Romeinse wegen waren heel belangrijk voor de verkondiging van
het evangelie. De apostelen maakten vaak lange reizen. Zonder wegen
was dat niet mogelijk geweest. We mogen God dankbaar zijn, dat
juist in hun tijd het Romeinse wegennet klaar was.
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De roeping van twaalf leerlingen
Lezen: Matteüs 10:1-16

In de eerste plaats gezonden naar Israël
Jezus had een heel grote taak, waar hij niet veel tijd voor had. Hij wilde
in een paar jaar bijna iedereen in het land zijn boodschap vertellen.
Bovendien reisde Hij minstens drie keer per jaar naar Jeruzalem. Daar
sprak Hij in de zuilengangen van de tempel, waar ook veel Joden uit het
buitenland naar Hem stonden te luisteren. Hij was vast heel graag naar
andere landen gegaan, waar Hij niet alleen zijn eigen volk, de Joden, zou
ontmoeten. We hebben al gelezen over de Romeinse honderdman met
zijn zieke knecht die op sterven lag, en die zoveel geloof in Hem had.
Hoe veel andere niet-Joden zou Jezus in de landen om de Middellandse
Zee tegenkomen, die in Hem zouden kunnen gaan geloven! Maar nee, zijn
Vader had Hem verteld dat Hij alleen onder zijn volk moest werken. Hij
zei eens: “Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk
van Israël”. Na zijn dood en opstanding zou dat anders zijn. Dan zouden
zijn leerlingen naar vele landen reizen, om te vertellen dat Jezus, de
Messias of Christus, was gekomen en terug zou komen als Koning van de
wereld. Na zijn opstanding zei Jezus tegen zijn elf overgebleven leerlingen: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede
nieuws bekend”. Zij zouden dan een heel bijzondere naam hebben:
‘apostelen’; wat betekent: iemand die gestuurd is door een ander.

De eerste leerlingen
Jezus koos van het begin af een aantal leerlingen met het oog op hun
taak in de toekomst. Voordat ze naar andere landen zouden gaan, hadden
ze nog veel te leren. Ze moesten een goede opleiding krijgen, en hun
‘school’ was altijd bij Jezus te zijn. Ze zouden zien hoe Hij met mensen
omging en wat Hij hen vertelde. Op die manier zouden ze leren wat zij
later zelf moesten doen. Waar kwamen deze leerlingen vandaan? Velen
die naar Johannes de Doper luisterden wilden gedoopt worden; en omdat
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hij dit allemaal niet zelf kon doen, had hij enkele leerlingen om Hem te
helpen. Johannes liet een paar van zijn beste leerlingen naar Jezus gaan
om Hem te helpen.
De eerste twee waren Johannes en Andreas. Zij hadden een lang gesprek
met Jezus, waarna Johannes zijn broer Jakobus naar Jezus bracht.
Andreas ging naar zijn broer Petrus, en zei tegen hem: “Wij hebben de
Messias gevonden!” Alle vier waren van beroep visser. Jezus zei later
tegen hen, dat zij niet langer vissen zouden vangen maar mensen!
Jezus riep in die eerste week nog twee andere leerlingen: Filippus en
Nathanaël. In totaal dus zes. In die eerste periode hielpen ze Jezus met
het dopen van mensen, net zoals zij dat voor Johannes de Doper hadden
gedaan. Maar na enkele maanden gingen zij terug naar huis, naar hun
werk, om de kost te verdienen.
Op zekere dag kwam Jezus langs het Meer van Galilea, waar zij aan het
werk waren, en zei voor een
tweede keer tegen hen: “Kom, volg
Mij!'” Zij bleven toen bij Hem tot
zijn kruisdood, en na zijn opstanding zelfs nog veertig dagen. In de
tijd dat Jezus rondtrok in Galilea,
waren er nog anderen die met Hem
mee wilden gaan. Natuurlijk kon Hij
niet steeds veel leerlingen bij zich
hebben. Dus koos Hij er enkele uit
om steeds bij Hem te zijn. Twaalf
in totaal. Matteüs, de vroegere
tollenaar, was er één van. Judas
een andere. En dan was er ook nog
Thomas.

De leerlingen verschilden behoorlijk van elkaar
Van het begin af was Petrus de leider van de groep leerlingen. Als Jezus
iets vroeg, kon je er zeker van zijn dat Petrus het antwoord zou geven.
Jezus vroeg eens wie zij dachten dat Hij was. Petrus zei namens allen:
“U bent de Messias, de Zoon van de levende God”. Een andere keer ver75

lieten veel volgelingen Jezus, omdat Hij dingen zei die zij niet konden
geloven. Jezus vroeg de twaalf: “Willen jullie soms ook weggaan?” Het
was Petrus die zei dat zij dit zeker niet zouden doen; want Jezus, en
alleen Jezus, kon eeuwig leven geven.
Onder de leerlingen was Thomas de pessimist. Hij was het soort mens
dat, als iemand op een snikhete dag zou zeggen: ‘Mijn beker water is nog
halfvol’, somber in zijn beker zou kijken en mompelen: ‘De mijne is halfleeg’! Jezus zei eens dat Hij naar Betanië zou gaan om Lazarus tot het
leven terug te brengen. Thomas wist dat dit gevaarlijk was, en zei tegen
de anderen: “Laten ook wij maar gaan, om met Hem te sterven”. Een pessimist, maar trouw aan Jezus tot de dood. Hij was de leerling die de anderen niet wilde geloven, toen zij hem vertelden dat Jezus was opgewekt
uit de dood. Enkele dagen daarna zag hij Jezus zelf, en had hij er veel
spijt van dat hij zo ongelovig was geweest. Daarom zeggen we soms tegen
iemand die iets niet gelooft: ‘Je bent een ongelovige Thomas’.
Judas was een heel ander soort mens. Knap en kundig, zeker, maar onbetrouwbaar. Veel menden die Jezus had genezen wilden Hem uit dankbaarheid geld geven, ook om de kosten van de dertien mannen te betalen.
Jezus koos Judas als hun penningmeester om dit geld te beheren. Maar
hij misbruikte Jezus’ vertrouwen in hem, want hij begon een deel van het
geld voor zichzelf te nemen. En om nog meer geld te krijgen, vertelde hij
op het laatst de Joodse leiders waar zij Jezus konden gevangennemen.
Een dief en een verrader! Hoe is het mogelijk dat een volgeling van Jezus zo iets vreselijks zou doen?!

De bijzondere plaats van Petrus, Johannes en Jakobus
Jezus ging eens een kamer binnen waar een jong meisje dood op haar bed
lag. Zij was gestorven toen Hij op weg was naar haar huis. Hij wilde haar
weer tot leven brengen, en dat zijn leerlingen dit zouden zien. Maar
twaalf mannen in zo’n kleine kamer was te veel. Dus koos Jezus drie van
hen uit om met Hem naar binnen te gaan. Dit waren Petrus, Jakobus en
Johannes. Deze drie waren ook met Jezus bij andere bijzondere gelegenheden. Bijvoorbeeld toen Hij op de berg werd verheerlijkt, en in de
tuin van Getsemane op de avond vóór zijn kruisiging.
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Op een dag vertelde Jezus de twaalf mannen dat zij in tweetallen naar
de steden en dorpen in Galiea moesten gaan, voordat Hij daar zelf naartoe ging. In die tijd kon je geen posters ophangen langs de weg, of folders in de brievenbussen doen, om dit soort dingen bekend te maken; je
moest het zelf aan iedereen gaan vertellen. Jezus gaf hun macht sommige ziekten te genezen. Wat was
dat heerlijk! En zij zouden mensen vertellen van Jezus, en dat
Hij – als Hij zelf was gekomen –
veel meer kon doen dan zij. Ook
zouden zij iets vertellen van zijn
boodschap, en dat Hij met mensen wilde spreken. Wat een leerzame oefening was dat, in voorbereiding op de tijd dat zij na
zijn opstanding zelf overal het
evangelie zouden gaan verkondigen. Toen zij in al de plaatsen die
op hun lijst stonden waren geweest, en hun werk hadden gedaan, gingen ze enthousiast naar
Jezus terug. Ze vertelden Hem toen van de zieke mensen die zij hadden
genezen, en van hun vele gesprekken met hen.
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Gelijkenissen over Gods Koninkrijk
Lezen: Matteüs 13 en Lukas 15

Jezus spreekt vanuit een boot de mensen toe
Twaalf maanden waren voorbijgegaan sinds Jezus in Galilea begon op te
treden als de grootste Profeet die God ooit zond. Andere profeten hadden grote wonderen gedaan – zoals Mozes, die water uit een rots liet
stromen en manna uit de hemel liet komen – maar niemand deed zoveel
wonderen als Jezus. Hij ging van de ene stad naar de andere, van dorp
tot dorp, om mensen te helpen. Waar Hij ook kwam waren er zieke en
gehandicapte mensen die genezen wilden worden. Wat er ook aan de hand
was, Jezus had altijd de kracht en liefde om te helpen. Maar Jezus wilde
mensen niet alleen genezen. Vroeg of laat zouden zij toch sterven. Daarom wilde Hij hen de goede boodschap van zijn Koninkrijk vertellen. Want
als zij daarin geloofden, zouden zij na hun dood – op de dag dat Hij naar
de aarde terug zal komen – opgewekt worden en eeuwig leven.
Op een dag, toen er weer veel mensen om Jezus heen dromden, vroeg Hij
Petrus of Johannes een boot af te meren op een kleine afstand van de
oever waarop een grote mensenmenigte zich had verzameld, om zittend
of staand in de boot hen allemaal toe te spreken. Omdat Hij een krachtige stem had, konden zij Jezus goed horen. Maar die dag ging het anders
dan anders. Jezus vertelde de
ene ‘gelijkenis’ na de andere –
acht in totaal. Dit zijn verhalen
waarmee Hij iets uit het dagelijks leven gebruikte om iets
van het Koninkrijk uit te beelden. De luisteraar moest goed
luisteren, en aan het eind van
het verhaal ook heel diep nadenken om te snappen wat Jezus ermee bedoelde.
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De zaaier
De eerste gelijkenis ging over een zaaier,
die een mand vol deed met graan om dit als
zaad in zijn akker te strooien. Langs de akker was een pad, en wat daarop viel konden
de vogels makkelijk wegpikken. Op de hoek
stond een doornstruik, en wat daaronder
groeide werd al gauw verstikt. Maar er viel
genoeg zaad in vruchtbare grond, zodat de
boer enkele maanden later genoeg kon oogsten om tot het volgende jaar zijn gezin te
eten te geven, zijn akker opnieuw in te zaaien, en zelfs nog wat te kunnen verkopen.
Natuurlijk was dit geen les om een boer te vertellen hoe hij zijn werk
moest doen. Wie goed nadenkt, zal snappen wat de bedoeling was. Velen
geloofden dat Jezus de beloofde Koning van Israël was. Zij hadden heel
goed ingezien dat Hij wonderbaarlijke macht had. Maar zij konden niet
begrijpen waarom Hij er tevreden mee was alleen Profeet en Geneesheer
te zijn. Waarom ging Hij niet naar Jeruzalem om zich tot Koning te laten
kronen, en dan niet alleen over het volk Israël maar over de hele wereld
te regeren? Daarom deze gelijkenissen, waarin Jezus liet weten dat Hij
inderdaad Koning was, maar dat het nog even zou duren voordat zijn Koninkrijk gesticht zou worden. Net zoals het een poosje duurt voordat
een zaadje is ontkiemd, en een halm met graankorrels is geworden. Bovendien bestaat dit Koninkrijk niet uit mensen zoals wij nu zijn, maar uit
onsterfelijke mensen. Velen van het volk Israël lagen in de doodsslaap,
wachtend op de komst van de Messias, die hen op zou wekken en Gods
gave van eeuwig leven schenken. Maar er waren, en zijn, er nog steeds
niet genoeg. De uitnodigingen om het Koninkrijk binnen te gaan worden
nog altijd rondgebracht; en alleen wanneer genoeg mensen daarin geloven, zal Jezus Christus Koning worden op aarde. Dus leek Jezus op dat
ogenblik meer op een Zaaier dan op een Koning; bezig om alle mensen die
wilden luisteren uit te nodigen zijn volgelingen te worden. Maar sommige
mensen lijken net op een hard pad: de boodschap dringt niet tot hen
door. Anderen zijn als een kleine plant die door dorens wordt verstikt;
zij beginnen goed, maar als er moeilijkheden komen of ze het te druk
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hebben met andere dingen, gaat hun geloof dood. Maar er zijn ook volgelingen van Jezus die zich goed ontwikkelen, en als een goede oogst Gods
Koninkrijk binnengebracht zullen worden.

Graan en onkruid
Ook de volgende gelijkenis ging over een zaaier die goed zaad zaaide.
Maar een paar dagen later ging een tweede zaaier naar diezelfde akker;
hij had een zak vol onkruidzaad bij zich. Wat gemeen! Want nu groeiden
er koren en onkruid door elkaar. De arbeiders van de boer wilden het
onkruid er meteen uittrekken, maar de
boer zei: “Laat beide samen opgroeien
tot aan de oogst”. Op die manier wilde
Jezus zijn leerlingen waarschuwen, dat
zij moeilijkheden konden krijgen als zij
in Hem geloofden en vertelden van de
Koning die zij hadden ontmoet. Nare
familieleden, bijvoorbeeld, en mensen
die hen wilden vervolgen, omdat zij iets
anders geloofden. Natuurlijk kon God
daar direct iets aan doen, door hen te
straffen; maar dan zouden sommige gelovigen misschien zo verdrietig worden, dat ze Jezus zouden verlaten en
ook verloren gaan.

De schat in de akker en de kostbare parel
Een andere gelijkenis ging over een heel gelukkig mens. Terwijl hij over een akker liep
zag hij een muntstuk op de grond. Daarnaast
lag een tweede… en een derde! Iemand had al
zijn geld in de grond verstopt toen hij op de
vlucht was, maar was nooit teruggekomen.
Wat was die man blij om zo’n akker te kunnen
kopen en de schat daarin te bezitten. Zo gaat
het met iemand die de waarde ziet van het
evangelie van het Koninkrijk, en alles opgeeft
om Gods gave van eeuwig leven te ontvangen.
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Er was ook eens een koopman die een goed lopende zaak in sieraden had.
Hij kocht overal waar hij kon parels om ze te kunnen verkopen. Hoe beter en mooier de parel, hoe meer iemand daarvoor moest betalen. Deze
man zag meteen wat een parel waard was. Hij was als een mens die op
een goede dag naar Jezus luistert, en meteen weet dat deze boodschap
veel, veel meer waard is dan wat anderen hebben te vertellen. Evenals de
man die een schat in de akker vond, verkocht hij alles wat hij had. Met
het geld kon hij die ene, heel kostbare parel in zijn bezit krijgen. Deze
parel, net als de schat in een akker, is Jezus’ uitnodiging tot zijn Koninkrijk. Wat zou je dáármee kunnen vergelijken?

Een sleepnet met vissen
De volgende gelijkenis ging over een sleepnet, dat door het water werd
getrokken. Spannend was dit soort werk, want je wist nooit wat je gevangen had, totdat het
net op de oever werd gehaald. Wat veel verschillende vissen en andere
dingen zag je dan! Vissen
die lekker waren om te
eten, maar ook allerlei
kleine visjes, en onbruikbare troep. Er was dan
veel uit te zoeken voordat de schreeuwende meeuwen de onbruikbare vissen voor zich zouden
opeisen. Dit is wat er zal gebeuren bij mijn wederkomst, vertelde Jezus.
De engelen zullen uitgaan om de slechte mensen eruit te halen, zodat
alleen de echte volgelingen van de Heer Jezus overblijven. Dezelfde les
dus als toen Hij zei dat Hij bij zijn komst zijn (makke) schapen apart zal
zetten van de (koppige) geiten.

De reden voor nog meer gelijkenissen
Jezus had zijn eigen huis in Kapernaüm, vlak bij het Meer van Galilea.
Daar nodigde Hij mensen uit om bij Hem te komen eten. Niet alleen
vrienden, maar ook mensen die hulp nodig hadden. En dat waren niet alleen armen en zieken.
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Veel mensen in het land gingen nooit naar een synagoge, ze hadden het
opgegeven te leven volgens de strenge regels van de Farizeeën. Sommigen waren in dienst van de Romeinen als belastingambtenaren. Dat vonden de meeste Joden heel erg, want zij zagen dat als samenwerken met
de vijand van Israël. Je mocht geen geld van hen aannemen, of geld bij
hen wisselen. Deze ‘tollenaars’ werden gezien als verraders van het volk,
of erger nog: als ‘heidenen’. De Farizeeën wilden niets met zulke mensen
te maken hebben. Ze waren verloren en hadden geen hoop op eeuwig leven. Maar Jezus had veel medelijden met hen, en een maaltijd in huis gaf
Hem de kans met hen te praten en te proberen hen terug te brengen tot
een gelovig leven. Maar wat de Farizeeën deden was alleen maar mopperen: “Die man ontvangt zondaars en eet met hen”. In antwoord op dit
liefdeloze mopperen vertelde Jezus eens drie verhaaltjes.

Het verloren schaap
Stel dat iemand honderd schapen heeft, en er één zoekraakt. Haalt hij
dan zijn schouders op, zeggend: ‘Dat is dan pech!’? Natuurlijk niet! Als
wij al het geld dat wij bezitten – zeg maar 100 biljetten van 20 euro –
van de bank halen, en er onderweg één verliezen, zullen wij dan niet teruglopen om te kijken of wij
het ergens kunnen terugvinden? Dat deed deze herder
ook; en wat was hij blij toen
hij het verloren schaap vond!
Hij tilde het op zijn schouder,
en bracht het terug naar zijn
kudde. Zo blij was hij, dat hij
zijn vrienden en buren bij elkaar riep om hun te vertellen
wat er was gebeurd. “En wat
betekent nu een schaap vergeleken bij een mens?”, vroeg Jezus.
Als Jezus probeerde een mens, die zijn geloof was kwijtgeraakt, naar
God terug te brengen, mopperden Farizeeën. Maar, zei Jezus: al is er
hierover bij jullie geen blijdschap, in de hemel wél: “Ik zeg u: zo zal er in
de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan
over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben”.
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De verloren penning
Een vrouw had tien zilveren munten,
waarvan er één was zoekgeraakt.
Ging zij toen in een stoel zitten jammeren? Nee hoor! Ze stak een lamp
aan (want er kwam in die tijd weinig
licht in de huizen), en veegde het
hele huis heel goed. Wat was ze blij
toen ze het muntstuk vond. Zo blij
dat ze naar vriendinnen en buurvrouwen ging om ze alles te vertellen. Nog blijer hadden die mopperende Farizeeën moeten zijn, toen Jezus verloren mensen naar God terugbracht.
Maar al wordt er op aarde gemopperd, in de hemel niet: “Zo, zeg ik u,
heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die
tot inkeer komt”.

De verloren zoon
Het was in die tijd de gewoonte dat, wanneer vader oud begon te worden, hij zijn
bezit verdeelde onder zijn zonen. De
oudste kreeg daarbij twee keer zoveel
als de jongste. In de volgende gelijkenis
wilde de jongste van twee zonen niet
wachten tot de dood van zijn vader, maar
zijn deel meteen hebben, om in het buitenland een plezierig leventje te genieten. Jezus vertelde verder: “Toen hij
alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en
begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij één van de inwoners van
dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn
maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar
niemand gaf ze hem”. Toen hij bijna stierf van de honger, dacht hij aan
de arbeiders van zijn vader, die genoeg te eten hadden. Hoeveel beter
hadden zij het dan hij! Hij dacht: ‘Ik ga terug naar mijn vader, en vraag
of ik als arbeider voor hem mag werken; dan heb ik tenminste te eten’.
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Wat was zijn vader blij toen hij op zekere
dag zijn jongste zoon in de verte zag aankomen. Iedere dag na zijn vertrek had hij
bij de deur gestaan, verlangend naar hem
de weg afturend. En toen hij hem dan echt
aan zag komen, ging hij zo snel hij kon naar
hem toe, viel hem om de hals, en kuste
hem. Zijn dienaars moesten voor hem het
mooiste kleed halen, een ring om zijn vinger doen en sandalen aan zijn voeten doen.
Daarna liet zijn vader een lekkere maaltijd
klaarmaken.
Terwijl zij aten, was de oudste zoon nog hard aan het werk op het veld.
Tegen de avond ging hij vermoeid naar huis, en was stomverbaasd muziek
te horen. Hij kon zijn oren bijna niet geloven, toen hem werd verteld wat
er was gebeurd. Hij werd zo kwaad, dat hij het huis niet wilde ingaan.
Zijn vader moest naar hem toe komen, en kreeg te horen: “Al jarenlang
werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn
vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw
geld heeft opgemaakt aan slechte vrouwen, hebt u voor hem het gemeste
kalf geslacht”.
In deze oudste zoon zien we de houding van de Farizeeën. Zij zagen hun
leven als een sleur: iedere dag moesten ze Gods strenge geboden volbrengen. Eigenlijk waren ze jaloers op mensen die van het leven genoten.
Zij zagen de mensen die hun geloof verloren hadden, en dank zij Jezus
tot God terug kwamen, net zoals de oudste zoon zijn broer zag. In plaats
van blij te zijn hadden ze alleen maar kritiek op Jezus.
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Lessen bij de maaltijd
Lezen: Lucas 14:1-24

Een maaltijd met Farizeeën
De wekelijkse sabbat was voor de Joden vaak een feestdag. Op de dag
daarvóór werd een lekkere maaltijd klaargemaakt; en na de samenkomst,
‘s ochtends in de synagoge, kwamen de mensen bij elkaar in iemands huis
om samen van die maaltijd te genieten.
Normaal gesproken zou een Farizeeër Jezus niet uitnodigen; want Hij
had veel kritiek op hen. Maar op zekere dag werd Hij toch gevraagd voor
een maaltijd met veel Farizeeën. Zij letten heel goed op wat Hij zei en
deed; vooral toen er een man binnenliep en naar Hem toeging. Aan zijn
lichaam kon je zien dat hij ziek was, maar
niet zo erg dat hij niet tot zonsondergang,
wanneer de sabbat eindigde, op genezing kon
wachten, zodat de sabbatrust niet werd verstoord. Maar geen van de Farizeeën wilde
iets zeggen, zelfs niet toen Jezus hen aankeek en vroeg: “Is het toegestaan hem op
sabbat te genezen of niet?” Jezus legde zijn
handen op hem en genas hem, en liet hem
naar huis gaan. Maar Jezus had nog een vraag
voor deze Farizeeën, die wat Hij deed niet goed vonden maar er niets
over durfden te zeggen: “Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u
hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?” Maar weer durfde niemand hierop een antwoord te geven. Dat was les nummer één.

Plaatsnemen aan tafel
De Farizeeën kregen les twee te horen toen zij aan tafel plaatsnamen.
Iedereen wilde zo dicht mogelijk bij de gastheer of de eregast zitten of
liggen, zodat anderen zouden zien hoe belangrijk ze waren. Jezus vond
zulke eerzucht kleinzielig, en zei: “Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er
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wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, en dan moet uw gastheer
tegen u zeggen: ‘Sta uw plaats aan hem af’. Dan wordt u rood van
schaamte”. Achter deze eenvoudige raad lag een diepere betekenis.
De profeet Jesaja had eens gezegd dat Gods Koninkrijk te vergelijken is
met een grote en feestelijke maaltijd. De Farizeeën dachten dat zij als
leraars in Israël dicht bij Abraham, Isaak en Jakob, de bijzondere eregasten, plaats zouden nemen. Jezus wilde hen waarschuwen voor hoogmoed. Paulus zei later: “maar vind in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf”.

Wie moet je uitnodigen?
Les drie was bedoeld voor de in hoog aanzien staande Farizeeër die de
maaltijd hield. Hij had zijn goede vrienden uitgenodigd, en wist dat hij
op zijn beurt ook door hen voor zo'n feest uitgenodigd zou worden. Zij
waren goed voor elkaar, maar hadden weinig belangstelling voor de arme
stakkers die nooit de gelegenheid kregen zo'n maaltijd te genieten in
zulk hoog gezelschap. Daarom zei Jezus dat het beter zou zijn zulke
hulpbehoevenden uit te nodigen. Zij konden niets teruggeven, maar God
in de hemel wel. “Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen u dan
wel niets terug doen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen”.

Een gelijkenis over verontschuldigingen maken.
Tijdens het eten wilde een van de Farizeeën een goede indruk op de anderen maken met een vrome, weinigzeggende opmerking: ‘Gelukkig allen
die zullen deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God’. Een
waarheid als een koe, mag je best zeggen. In Friesland kennen ze deze
spreuk: ‘Zeggen is zeggen, maar doen is een ding.’ Dat wist Jezus ook.
Want hoeveel van hen in dit huis – om maar niet te spreken van alle Farizeeën in het land – die naar Hem hadden geluisterd, hadden belangstelling voor zijn uitnodiging Gods Koninkrijk binnen te gaan? Daarom
vertelde Hij een gelijkenis. Iemand wilde een grote maaltijd houden en
stuurde zijn dienaars de stad in om mensen uit te nodigen. Op de dag van
het feest stuurde hij weer, zoals in die tijd gebruikelijk was, zijn dienaars uit met de boodschap dat alles klaar was. Toen bleek dat niemand
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hiervoor belangstelling had. De één had een akker gekocht, en wilde niet
tot morgen wachten om die te bekijken. Een ander had een paar ossen
gekocht, en wilde ze meteen met de ploeg uitproberen. Een ander was
net getrouwd, en wilde liever bij zijn vrouw blijven. Wat was de gastheer
boos om al dat voedsel op tafel te zien en geen gasten! Dus moesten zijn
dienaars weer de straat op: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten
en de stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen”.
Iedereen die ze tegenkwamen vroegen ze dringend naar het feest te
komen. En toen er nog steeds veel plaats overbleef, gingen de dienaars
voor de derde keer die dag het huis uit, nu om ook buiten de stad te
gaan: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen
met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven”.
Deze gelijkenis is niet moeilijk te begrijpen. Gods Koninkrijk is als een
grote maaltijd, waar mensen samenkomen en van alles genieten. God had
Zijn profeten in Israël uitgezonden om het volk uit te nodigen. De Joden
hadden gezegd te zullen komen. Nu Jezus als Koning was gekomen, met
de laatste uitnodiging, had men er weinig belangstelling voor. Dat is
waarom Jezus bij een andere gelegenheid had gezegd: “Ik zeg jullie, dat
velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham en
Isaak en Jakob zullen aanliggen in het Koninkrijk van de hemel, maar de
erfgenamen van het Koninkrijk (de Joden die de uitnodiging als eerste
ontvingen) zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis”. En dat
was die dag les nummer vier voor deze hoogmoedige leraars in Israël.

Gunstige uitzonderingen
Waren alle Joodse leiders tegen Jezus? Gelukkig niet. Zo was er een
zekere Nicodemus, die in de Joodse Raad in Jeruzalem zat. Deze Raad
was een rechtsorgaan (een soort parlement) waarin de hogepriester en
zeventig belangrijke wetgeleerden zaten. Zij mochten van de Romeinen
beslissingen nemen over de uitvoering van de Wet van Mozes. Nicodemus
dan ging op een avond naar Jezus om met Hem te praten. Het liep uit op
een les die Jezus hem moest geven, omdat Nicodemus helemaal niet begreep waarom het ging. Een les die hij, na lang nadenken en de Bijbel opnieuw bestudeerd te hebben, leerde. Later verdedigde hij Jezus in de
Raad. Dat was op een moment dat de Raad de tempelpolitie erop had af87

gestuurd om Jezus op te halen toen Hij het volk in de tempel leerde.
Maar uiteindelijk kwamen ze zonder Hem terug, tot ergernis en woede
van velen in de Raad. Op de vraag waarom ze Hem niet bij zich hadden,
antwoordden zij: “Nog nooit heeft een mens zo gesproken”. “Hebben jullie je ook al laten misleiden?” schamperden de hogepriesters en Farizeeën; “Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in Hem gekomen?” Dat was als een ‘retorische vraag’ bedoeld. Een vraag waarop het
antwoord volgens hen een duidelijk ‘Nee’ was. Maar toen klonk een stem
uit hun midden die, misschien nog aarzelend, een ’Ho, ho, wacht eens
even’ liet horen: “Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord
is en als bekend is wat hij heeft gedaan?”
Nicodemus was dan ook niet betrokken bij het schandalige proces tegen
Jezus, evenmin als een ander lid: Jozef van Arimatea. Dit was een rijke
man die Jezus na zijn kruisdood in zijn eigen nieuwe graf neerlegde. Voor
beide mannen betekende dit bijna zeker dat zij uit de Raad werden gezet, en hun belangrijke positie kwijtraakten. Maar dat hadden zij over
voor Jezus. En ook al waren zij er niet op uit, zij zouden veel meer terugkrijgen dan zij hadden opgegeven. Want Jezus had gezegd: “Ieder
die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen
heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven”.
Ook was er Jaïrus, een leider van een synagoge, van wie het dochtertje
van twaalf doodziek was. Hij ging naar Jezus om Hem, in geloof en op
zijn knieën, te smeken of Hij met hem mee wilde gaan om zijn enige kind
te genezen. Jezus ging met hem mee; maar onderweg was er gedrang en
gebeurde er iets waardoor ze
maar langzaam vooruitkwamen. Uiteindelijk bereikte
hen het bericht dat het te
laat was: het meisje was gestorven. Maar Jezus zei tegen Jaïrus dat hij moest geloven. En dat deed hij; want
in zijn huis gekomen wekte
Jezus het kind op, met de eenvoudige woorden: “Meisje, sta op!”, terwijl
Hij haar hand liefdevol in de zijne hield.
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15

Een genezing op sabbat
Lezen: Johannes 5:1-18

Deed Jezus wat volgens de Wet niet mocht?
Volgens Gods Wet moesten de Israëlieten drie keer per jaar naar de
tempel in Jeruzalem, om daar de voorgeschreven feesten te vieren.
Daarom deed Jezus dit ook. Bij zulke gelegenheden letten de Farizeeën
goed op Hem. Zij wisten dat Hij in Galilea veel mensen had genezen,
overal in en buiten de synagogen predikte, en met iedereen sprak over de
komst van Gods Koninkrijk. Zij waren helemaal niet blij met wat zij over
Jezus hoorden. Hij had de zonden van een ziek mens vergeven; iets wat
alleen God kon doen. Hij ging om met mensen die zich niet hielden aan
Gods Wet voor Israël en de regels van de Farizeeën. Hij vastte niet, zoals zij deden, twee keer in de week. Het ergste nog was volgens hen, dat
Hij soms op sabbat mensen genas, in plaats van te wachten tot de volgende dag. Maar in tegenstelling tot veel andere mensen was Jezus helemaal
niet bang voor de Farizeeën. En dat liet Hij eens zien in Jeruzalem.

De man in het bad Betesda
Er was daar een badinrichting waar het water af en toe ineens opborrelde – een normaal natuurverschijnsel. Men meende dat het water genezende kracht had; vooral op het moment dat het in beweging kwam. De
kunst was dan meteen het water in te komen. Onder de vele zieken die
daar lagen, wachtend op de volgende beweging van het water,
was een man die al 38 jaar helemaal verlamd was. Helaas had hij
niemand om hem elke keer het
water in te helpen. Hij kon alleen
maar op zijn slaapmat liggen, en
hopen dat iemand medelijden met
hem zou hebben. Misschien was
hij iemand die overal op mopperde
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en weinig dankbaarheid toonde. Want het is wel vreemd dat men hem
daar maar liet liggen. Dit nu was de persoon die Jezus uit al die andere
patiënten koos om te genezen. Hij vroeg hem: “Wilt u gezond worden?”
Waarop de man zei: “Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand die
mij erin kan helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór
mij in het water”. Misschien dacht de stakker dat Jezus tegen hem zou
zeggen: ‘Geeft niets. Ik zal bij je gaan zitten, en straks zul je echt de
eerste zijn die het bad ingebracht wordt’. Maar nee: Jezus zei iets heel
merkwaardigs: “Sta op, pak uw mat op en loop”. En hij stond op en liep!
Natuurlijk had deze man zijn slaapmat ergens kunnen laten liggen. Maar
nee, dat oude ding, waarop hij zich vele lange uren had verveeld, was het
teken van zijn genezing. ‘Kijk eens, die heb ik niet meer nodig. Lange tijd
heeft het mijn zieke lichaam gedragen. Nu draag ik het op mijn schouder. Ik hoef niet meer op bed te blijven liggen’.

De onverschilligheid voor het welzijn van anderen
Maar toen de Farizeeën hem zagen, hadden zij daar een andere mening
over. Zij zagen hem als iemand die een bekeuring verdiende! “Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen”. Deze vitterige Farizeeën hadden blijkbaar geen enkele belangstelling voor de man zelf. Je
zou verwachten dat zij goed
zorgden voor al die wachtende zieken in de badinrichting,
en dat zij ook hem heel goed
kenden. Het enige dat hen
interesseerde, was dat hij op
sabbat iets op zijn schouder
droeg. Ongelooflijk deze onverschilligheid voor de man
zelf. Ze toonden geen enkele
blijdschap over het feit dat iemand die 38 jaar op bed had gelegen, net
zo goed kon lopen als zijzelf.

De reactie van de genezen man zelf
De man wist niet aan wie hij zijn genezing te danken had, want na zijn
genezing was Jezus meteen verdwenen. Maar Jezus zocht hem in de
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tempel op, en raadde hem streng aan nooit meer te zondigen: “U bent nu
gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen”.
Waarop de man meteen naar de Farizeeën ging, om hun te vertellen dat
Jezus hem had genezen. Wat zij natuurlijk al hadden gedacht. Waarom
hij dat deed is niet duidelijk. Mogelijk wilde hij alle verantwoordelijkheid voor wat hij deed bij Jezus leggen, om zelf buiten schot te blijven.
Hij koos niet ronduit partij voor Jezus als zijn Genezer, maar gaf de indruk liever terug te gaan naar zijn oude wereld dan Jezus te volgen.

God doet goed, elke dag
De Joden in Jeruzalem wisten al dat Jezus genezingen op sabbat had
gedaan. Dit was nog zo'n geval. Daarom kwamen zij naar Hem toe met de
beschuldiging dat Hij een sabbatschender was. In antwoord op hun
klacht wees Jezus hen op wat God doet. Komt de zon niet evengoed op
de zevende dag als op alle andere? Valt de vruchtbare regen niet evenzeer op sabbat als op andere dagen? Houdt God niet de wereld in stand,
en houdt Hij ook niet mensen in leven op sabbat? Hij laat niet alles op
vrijdagavond vergaan, om het op zaterdagavond weer te herscheppen!
Dus Hij ‘werkt’ op sabbat, al was dit voor de Joden soms een probleem;
want zij vonden dat de sabbat zo belangrijk was dat ook God de zevende
dag niet mocht schenden! En wat Jezus deed was eenvoudig het voorbeeld van zijn Vader in de hemel navolgen. Ook Hij wilde mensen goed
doen op sabbat. Het was waar dat iemand die 38 jaar gehandicapt was
geweest geen spoedgeval was. Maar was dat niet lang genoeg? Waarom
een extra dag op genezing wachten, als het niet nodig was? Maar voor de
Farizeeën was wat Jezus zei verschrikkelijk. Hij sprak alsof Hij geen
gewoon mens was, maar Gods bijzondere Zoon. Daarom legde Jezus uitvoerig uit dat Hij zonder zijn Vader niets zou kunnen doen. Hij was gekomen om het werk van de Vader voort te zetten. God zal Zijn Zoon ook
volmacht geven te doen wat Hij Zelf gedaan heeft. Bijvoorbeeld: gestorven mensen weer tot leven brengen. Dat zal Jezus in de toekomst (bij
zijn wederkomst) op de hele aarde doen: “Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en
uit hun graf komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven,
wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden”.
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De barmhartige Samaritaan
Lezen: Lucas 10:25-37

Je naaste liefhebben
Lees de volgende zin eens hardop: “Je zult je naaste liefhebben als jezelf”. Probeer het nu nog een keer met een andere klemtoon: “Je zult je
naaste liefhebben als jezelf.” In het eerste geval gaat het erom dat je
goed moet zijn voor anderen. In het tweede geval om het vaststellen wie
je naaste is die je moet liefhebben. Op deze laatste manier hebben de
Joden in de tijd van Jezus het gebod gelezen; en om elk misverstand te
voorkomen voegden ze daaraan toe: “en je vijand zul je haten”. Dus was
het belangrijk goed te weten wie je naaste was en wie je vijand. En daarom vroeg iemand eens aan Jezus: “Wie is mijn naaste?” In plaats van een
direct antwoord te geven, vertelde Jezus het volgende verhaal.

Wie is de naaste van wie hulp nodig heeft?
Iemand ging vanuit Jeruzalem, op het bergland van Judea, naar Jericho,
in het dal van de rivier de Jordaan. De weg was niet alleen steil, maar
ook eenzaam; want in die rotsachtige woestijn woonde bijna niemand. En
de hoge rotsen aan de kant van de weg waren ook nog eens gevaarlijk;
want daar kon zich rovers schuilhouden, die plotseling tevoorschijn kwamen om je te beroven en in elkaar te slaan. Dat overkwam onze reiziger.
Ineens was hij omringd door rovers: “die hem zijn kleren uittrokken, hem
mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten”. Als er niet snel iemand langs zou komen, zou hij sterven door bloedverlies. Gelukkig kwam
er een andere Jood langs, een priester. Had hij verschrikkelijke haast,
of dacht hij dat het arme slachtoffer beter kon wachten op iemand die
niet zo belangrijk was als hijzelf? In ieder geval stak hij de weg over en
liep aan de andere kant voorbij. Misschien had de priester iemand achter
zich aan zien komen, een Leviet. Die was ook uit de stam die God had gekozen om voor andere Joden te zorgen. Maar hij deed precies hetzelfde
als zijn voorganger: de weg oversteken en voorbij lopen. Toen kwam er
een derde reiziger. Van hem mocht je niets verwachten, want hij was een
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Samaritaan. Geen Jood, maar een heiden, al woonde hij in het midden van
het land. Daarom wilden de Joden helemaal niets met ze te maken hebben.
Dus zou hij een veel beter excuus
hebben om, zoals de andere twee,
verder te gaan zonder zich te bekommeren om die halfnaakte, van pijn
kreunende mens, liggend in de brandende zon. Maar deze Samaritaan had
geen regels nodig om hem te vertellen
wat zijn plicht was. Bij het zien van de
stakker kreeg hij heel veel medelijden
met hem: “Hij ging naar de gewonde
man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem
op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement (herberg), waar
hij voor hem zorgde. De volgende dag gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: ‘Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u
die op de terugweg vergoeden’”.
Was die man die door rovers werd aangevallen een naaste van de Samaritaan? Daar ging Jezus niet op in. Maar hij stelde de wetgeleerde een
andere vraag: “Wat denkt u? Wie van deze drie is volgens u de naaste
geworden van het slachtoffer van de rovers?” De wetgeleerde wilde de
naam Samaritaan niet op zijn lippen nemen, maar samen met de vele luisteraars om hem heen werd hij gedwongen toe te geven: “De man die medelijden met hem heeft getoond”. Waarop Jezus zei: “Doet u dan voortaan net zo”.
Jezus wil dat wij als goede buren zijn voor alle mensen met wie wij in
contact komen. Paulus schreef later in een brief: “Laten we dus, in de
tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze
geloofsgenoten”. Want dat zijn Gods kinderen, en we moeten extra zorg
aan hen besteden. Ze zijn geen buren maar leden van onze familie.
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Een wonderbare spijziging
Lezen: Marcus 6:30-44

Waar is Johannes de Doper gebleven?
Wat was de tijd die Hij in Galilea doorbracht voor Jezus druk! De ene
dag was Hij in de ene stad, en de volgende dag alweer in een andere. Hij
ontmoette veel mensen en deed zijn best hen te overtuigen dat Gods
Koninkrijk dichtbij gekomen was, en dat zij – wilden zij in dat Koninkrijk
komen – volgelingen van Hem moesten worden. De mensen kwamen naar
Jezus om geholpen te worden. De een had een nare ziekte, een ander was
zwaar gehandicapt. Jezus deed wat Hij kon om er zo veel mogelijk te
helpen. En altijd waren er Farizeeën om op zijn woorden en daden te letten. Zij zochten naar iets dat zij aan de leiders in Jeruzalem konden
doorgeven, zodat die een aanklacht tegen Hem konden opstellen. En omdat er voor ons zoveel is te lezen en te leren over wat Jezus deed en zei,
vergeten we gemakkelijk iemand anders. Een man die een paar jaar eerder heel bekend was. Veel mensen in het land en van daarbuiten waren
naar de door God gezonden profeet Johannes de Doper gegaan, om door
hem gedoopt te worden. Wat was er met hem gebeurd? Jammer genoeg
zat hij al heel lang, vanaf het begin van Jezus’ werk in Galilea, opgesloten
in een gevangenis. Hij had zijn eigen leerlingen, die hem daar mochten
bezoeken. En zij kwamen nu, in al die drukte in Galilea, naar Jezus toe
met het droevige bericht dat hij was vermoord.

Jezus heeft er behoefte aan even alleen te zijn
Voor Jezus was dit een schokkende mededeling; want Hij wist dat het
niet lang meer zou duren dat Hijzelf moest sterven, op een nog vreselijker manier dan Johannes de Doper – namelijk door aan een kruis te worden gespijkerd. Daarom had Jezus ineens sterke behoefte aan een korte
onderbreking. Hij wilde naar een stille plek gaan met zijn twaalf leerlingen, die het ook heel druk hadden gehad. Want Jezus had ze kort
daarvoor in tweetallen uitgestuurd, om zijn komst voor te bereiden in de
plaatsen waar Hijzelf zou komen. Ook zij moesten even uitrusten. Dus
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gingen ze met een vissersboot naar de andere kant van het Meer. Maar
veel mensen zagen hen wegvaren; en omdat zij bij Jezus wilden zijn, gingen zij Hem achterna. Niet in boten, maar lopend om het Meer heen. En
op de weg langs de oever kwamen er steeds meer mensen bij, zodat, toen
Jezus aan land wilde gaan, duizenden mensen Hem opwachtten.

Schapen zonder herder
Jezus had toen zijn grootste ‘populariteit’. Veel mensen geloofden dat
hij inderdaad de beloofde Koning van Israël was. Zij wilden zo graag dat
Hij Koning werd, dat zij bij Hem wilden blijven om alles mee te maken. Een
paar weken daarna zouden velen van
hen weer naar Jeruzalem gaan om het
Pascha te vieren. Dat zou voor Jezus
een prachtige gelegenheid zijn om duidelijk te maken dat Hij de Messias
was. Want Jeruzalem was hun hoofdstad. Daar was in vroeger tijden de
troon van David geweest. Zelfs als zij
niet wisten wat de engel Gabriël eens
tegen Maria had gezegd – “en God de
Heer zal hem de troon van zijn vader
David geven” – in ieder geval wisten ze dat Israëls profeten dit meer dan
eens hadden verteld. Als Hij zelf niet bereid was zich tot Koning te laten uitroepen, dan zouden zij daar wel iets aan doen, door Hem een flinke duw in de rug te geven!
Bij het zien van al die mensen, die naar Hem kwamen luisteren en zijn
genezingen wilden zien, was Jezus vol medelijden. Zij waren als schapen
zonder herder. Wat zij zo hard nodig hadden waren goede leiders, maar
die waren er niet. Daarom ging Jezus een eindje met hen de bergen rond
het Meer in, om hen te onderwijzen en te genezen. “Hij onderwees hen
langdurig” vertelt Marcus.

Hoe kun je zoveel mensen eten geven?
Maar tegen het eind van de middag maakten de twaalf leerlingen zich
steeds meer ongerust. Merkte Jezus niet hoe laat het al was geworden,
95

en dat al deze mensen – alleen al meer dan vijfduizend mannen – moesten
eten voordat zij helemaal naar huis konden teruglopen? Dus gingen zij
naar Hem toe, en zeiden: “Dit is een afgelegen plaats en het is al laat.
Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf
te kopen”. Zij wisten niet wat Jezus van plan was te doen. Hij was nog
helemaal niet klaar, en zei dat zij al die mensen moesten vragen in groepjes bij elkaar te gaan zitten. Vijftig, of misschien honderd, moesten op
de grond aan drie kanten van een denkbeeldige tafel gaan zitten, zodat
de leerlingen en anderen die wilden helpen hen makkelijk eten konden
brengen. Van de vijf broden en twee vissen die Jezus had gekregen,
maakte hij zoveel voedsel dat iedereen kon eten wat hij of zij wilde –
iets dat zij maar heel af en toe konden doen! – en daarna bleef er nog
zoveel over, dat zij er twaalf manden mee konden vullen.

De betekenis van dit grote wonder
Met dit wonder wilde Jezus zijn volk leren wie Hij is; en wel op twee manieren: Gods profeten hadden het komende Koninkrijk vaak voorgesteld
als een prachtig feest: “Op deze berg (Sion) richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en
belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure rijpe wijnen”. Natuurlijk was dit niet zomaar letterlijk bedoeld, als een gelegenheid allerlei lekkernijen te eten. Een feest is een prachtig beeld van samenzijn in vriendschap en blijdschap. Dus gaf Jezus op deze manier aan
dat Hij inderdaad
de beloofde Koning
was, die Gods Koninkrijk over de gehele aarde tot stand
zou brengen. En dit
begrepen de gasten,
als het ware op het
groene gras zittend
aan zijn tafel. Want
toen de maaltijd
afgelopen was, wilden ze Jezus als hun Koning uitroepen en Hem zelfs
met geweld Koning maken. Wat zij niet begrepen, was dat – hoewel Jezus
inderdaad de Koning van Israël is – de tijd van zijn koningschap nog niet
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gekomen was, en ook niet eerder zou komen dan na zijn kruisdood. Tijdens de veertig jaar dat de Israëlieten van Egypte door de woestijn naar
het beloofde land op weg waren, had God hen elke dag manna gegeven.
Zonder dat ‘brood’ zouden zij zijn gestorven.

De tweede les die Jezus wilde leren, was dat God door Hem eeuwig leven
geeft. Door in Hem te geloven zal een mens bij Jezus’ wederkomst eeuwig leven ontvangen. In veel gevallen betekent dit dat zij opgewekt zullen worden uit de doden. Toch is het juist dit wonder dat veel mensen
ergerde. Ten eerste omdat Jezus weigerde Koning in Jeruzalem te zijn.
Hij wilde zijn volk niet leiden om de Romeinse bezetters het land uit te
jagen. En ten tweede omdat zij niet konden geloven dat Gods gave van
eeuwig leven van hun geloof in Jezus afhing. “Gaan jullie ook weg?” vroeg
Jezus de twaalf leerlingen, toen zij zagen dat veel mensen die in Hem
geloofden wegliepen. En die keer wist Petrus, die niet altijd even gelukkig was met zijn woorden, wel het juiste antwoord te geven: “Naar wie
zouden wij moeten gaan Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven
en wij geloven dat u de Heilige van God bent”.
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Het brood dat leven geeft
God hield de lsraëlieten tijdens hun reis door de woestijn in leven,
door hen steeds heel bijzonder eten
te geven. Zes dagen per week moesten ze 's ochtends ‘manna’ verzamelen. Op Gods bevel werd een met manna gevulde kruik in de meest heilige
plaats van de tabernakel gezet. In
deze gouden kruik, die werd neergezet vóór de ark van het verbond, werd
het manna ‘verborgen’ voor de mensen. Kennelijk omdat het een betekenis had die zij pas later zouden gaan
begrijpen.
Na de wonderbaarlijke spijziging van een menigte van vijfduizend
mannen en vrouwen, legde Jezus uit dat dit manna op Hemzelf wees:
“Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood,
dat uit de hemel is nedergedaald; wie dit eet sterft niet”.
Het manna voor de troon van God in de tabernakel, wees op iets onsterfelijks. Het bedierf niet, en gaf zo aan gelovigen een belofte van
eeuwig leven, vrij van vergankelijkheid en bederf. Dat leven werd voor
het eerst gegeven aan de opgestane Heer, die werd opgewekt als de
Eerstgeborene uit de doden – zonder dat zijn lichaam in de dood ontbond – in een onvergankelijk, onsterfelijk en verheerlijkt lichaam.
Hijzelf is het verborgen Manna, verborgen voor de ogen van de mensen, doordat Hij de hemel, waarvan de aardse tabernakel een afbeelding was, is binnengegaan. Wanneer Hij verschijnt, zullen ook zij die
door het geloof overwinnen, dezelfde onsterfelijke natuur als Hij
krijgen. Want, schreef Paulus, “U bent immers gestorven, en uw leven
ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven,
verschijnt, zult ook u, samen met Hem in luister verschijnen”.
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18

Ik ben

De Enige op aarde die een mens redding brengt
De Heer Jezus zei nooit openlijk dat Hij de Zoon van God was, of de
Messias. Dat zou Hem in grote problemen hebben gebracht met de Joodse leiders. Als Hij het over zichzelf had, was dat meestal als ‘de Mensenzoon’. Daarmee bedoelden de Joden de Mens die, volgens het boek
van de profeet Daniël, tot God in de hemel zou worden geroepen. Maar
Jezus zei wel degelijk meer over zichzelf dan dit.
De apostel Johannes schreef een bijzonder evangelie, anders dan de andere drie. Hij herinnerde zich dat Jezus telkens in herkenbare beelden
over zichzelf sprak, beginnend met ‘Ik ben …’. In een soort gelijkenissen
dus. Die vertellen dat de mensen alleen door Hem eeuwig leven in het
Koninkrijk van God kunnen krijgen: “Niemand kan bij de Vader komen dan
door mij”. Deze boodschap vonden de Joden niet leuk. Want dan moesten
ze in Hem geloven om eeuwig leven te hebben. En dat was pijnlijk; want
dan moesten ze aan een bepaalde eis voldoen. Zij dachten namelijk dat
ze recht hadden op het Koninkrijk van God, omdat zij nakomelingen waren van Abraham, Isaak en Jakob. Daarnaast konden veel mensen niet
geloven dat die timmerman uit dat kleine Nazaret de Messias was. Veel
volgelingen van Jezus gingen daarom bij Hem weg. Maar toen Jezus zijn
twaalf leerlingen vroeg of zij dat ook van plan waren, zei Petrus: “Naar
wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven
geven, en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent”.
Ook nu vinden veel mensen het niet leuk als ze horen wat de echte boodschap van Jezus en de apostelen is. Want wie die boodschap vertelt
wordt gezien als zwart-wit denker, die geen andere mogelijkheid open
laat, die mensen uit elkaar drijft en niet bij elkaar brengt en houdt. We
kiezen niet graag voor het een en tegen het ander, want dan sluit je een
ander uit. Maar de boodschap van de apostelen in Jeruzalem was net zo
duidelijk als die van Jezus: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam (Christus Jezus) is de enige op aarde die een mens
redding biedt”. We zullen de ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus bekijken.
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Ik ben het brood dat leven geeft
Lezen: Johannes 6:22-59
De apostel Johannes vertelde niet alleen dat Jezus eens met enkele broden en vissen een grote menigte mensen te eten gaf, maar ook wat er de
dag daarna gebeurde. Veel mensen gingen die dag naar de synagoge in
Kapernaüm. Jezus zei daar tegen hen: “U zoekt me niet omdat u tekenen
hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent”. Veel
mensen waren namelijk arm, en er was niet altijd genoeg te eten (of het
was duur), zodat ze vaak honger hadden. Dus was het fijn dat iemand hen
eten kon geven. Maar Jezus was niet gekomen om hun tijdelijke leven te
verlengen, maar de weg naar het eeuwige leven te openen. Daarom zei
Hij: “U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven”. Het enige dat zij daarvoor moesten doen, was geloven in Hem.
Maar zij wilden dat niet zomaar. Zij vroegen Jezus hen een duidelijk teken te geven, dat Hij die macht inderdaad had. Hun voorstel was dat Hij
hen manna gaf, zoals – volgens hen – Mozes hun voorouders gaf. Maar
Mozes kon dat natuurlijk niet, en daarom zei Jezus: “Ik verzeker u: niet
Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij
geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat
neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld”. Nou, daar hadden ze wel oren naar! Als Jezus hun dit zou geven, zouden zij dat zien als
het teken dat zij vroegen – beweerden ze. Dus vroegen ze gretig: “Geef
ons altijd dat brood, Heer!” Maar Jezus bedoelde geen brood dat je in je
hand houdt, en in je mond stopt. Hij antwoordde: “Ik ben het brood dat
leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij
gelooft zal nooit meer dorst hebben … Dit wil mijn Vader: dat iedereen
die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op
de laatste dag uit de dood zal opwekken”.
Namen zij daar genoegen mee? Helemaal niet! Ze begonnen te protesteren, omdat zij Hem kenden als de zoon van Jozef en Maria, en Hij dus
niet ‘uit de hemel neergedaald’ kon zijn. Maar het manna kwam toch ook
niet letterlijk uit de hemel? Het was iets dat God hen gaf, en daarom
kwam het als het ware uit de hemel. In de discussie die ontstond, zei
Jezus nog eens, en nog duidelijker: “Ik verzeker u: wie gelooft, heeft
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eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in
de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het
brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. Ik ben
het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit
brood eet zal hij eeuwig leven”. Met andere woorden: hadden zij zich wel
eens afgevraagd waarom het manna geen eeuwig leven had gegeven? Wat
Jezus hen aanbood was meer dan het manna dat hun voorouders kregen.
Jezus voegde daar nog enkele raadselachtige woorden aan toe: “En het
brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam”. Hij
bedoelde zijn kruisdood. Hij zou zijn lichaam als een offer brengen, om
de zonden van de wereld weg te nemen. Maar dat konden zij niet weten.

Ik ben het licht voor de wereld
Lezen: Johannes 8:12-20 en 12:44-50
Matteüs zag, door God geleid, de verkondiging van het evangelie in Galilea als de vervulling van een profetie van Jesaja: “Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen”. Ook Simeon, die Jezus als baby in de tempel in zijn armen had genomen zag dit zo.
De apostel Johannes schreef als geen ander over dit Licht. Ook hij
maakte gebruik van die woorden van Jesaja: “Het licht schijnt in de duisternis”. Hij stelde het woord van God voor als het licht; als de hoop die
het mensen geeft in de zondige wereld: “In het woord was leven en het
leven was het licht voor de mensen”. De profeten keken vooruit, naar de
komst van de Verlosser. Zij beschreven Hem met woorden. Johannes wilde laten zien dat met de komst van Jezus die woorden tot werkelijkheid
waren geworden. Er was een zichtbare Mens gekomen, die je kon aanraken, met wie je kon praten. “Het ware licht, dat iedere mens verlicht”.
Op een avond kwam een Farizeeër – Nicodemus – bij Jezus. Hij wilde niet
afgaan op de verhalen en kritiek van zijn collega’s, maar zelf een indruk
van Hem krijgen. Hun gesprek liep anders dan Nicodemus dacht. Jezus
wees hem op het oordeel als hij niet zou geloven dat God Hem had gezonden en zijn woord niet gehoorzaamde: “Over wie in Hem gelooft
wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
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Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden
meer van de duisternis dan van het licht”. Dat licht is Jezus.
Later zei Jezus openlijk tegen iedereen: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het
licht dat leven geeft”. De reden dat Jezus dit Licht is, is dat God Hem
zond om Zijn woord bekend te maken. Het woord van bevrijding van zonde en hoop op eeuwig leven. Om zijn woorden kracht bij te zetten, genas
Jezus daarna een man die blind was geboren. Hij bevrijdde hem uit de
duisternis, zeggende: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor
de wereld”. In de laatste week voor zijn kruisdood, toen Hij de mensen
onderwees in de tempel, herinnerde Jezus hen aan de vele wonderen die
Hij had gedaan – zoals de genezing van blinden. Maar de meeste mensen
die dit hadden gezien, waren geestelijk blind, zodat zij niet tot geloof in
Jezus waren gekomen. Hij herhaalde toen wat Hij drie jaar eerder tegen
Nicodemus had gezegd: “Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in
hem die Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden
heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen
die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand mijn woorden
hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te
redden. Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een
rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hen oordelen.
Ik heb niet namens Mezelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden
heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik spreken
moest. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent”. Zijn levensbelangrijke raad was daarom: “Nog een korte tijd is het licht bij u. Ga uw
weg zolang het licht is en laat duisternis u niet overvallen; wie in het
donker loopt weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht zolang u
het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht”.
Maar hoe kan het dan toch dat veel mensen de duisternis liever hebben
dan het licht? En hoe kunnen wíj wel gaan inzien dat Jezus het Licht is
dat eeuwig leven geeft? Jezus had hier ook tegen Nicodemus gezegd:
“Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn
daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet”. Dus onze
zonden niet willen erkennen, staat ons in de weg de duisternis te verla102

ten en in het licht te gaan staan. Verder is bepalend hoe we de Bijbel
lezen, naar Jezus kijken, met onze naasten omgaan. Als je niet écht gelooft, en God niet écht wilt dienen, ga je proberen een andere ‘waarheid’
– die je beter uitkomt – te verzinnen. Jezus zei daarover: “Het oog is de
lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is heel je lichaam verlicht.
Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of
het licht dat in je is, niet verduisterd is. Als je hele lichaam verlicht is,
zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht
als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht”.
Wie zich helemaal door God en Jezus laten verlichten – door hun woorden en werken te zien als het ware licht – en wie dat licht in zichzelf
laten schijnen – zodat andere mensen het zien en ook tot geloof komen –
worden ‘kinderen van het licht’ genoemd. Over hen zei Jezus: “Jullie zijn
het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven (’s avonds zie je immers al van veraf de lichten). Men
steekt ook geen lamp aan om er vervolgens iets overheen te zetten. Nee,
men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in het
huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel”. Jezus heeft
zijn licht laten schijnen onder de mensen, zodat zij behouden kunnen
worden en eeuwig leven ontvangen. Zo sterk, dat Hij het ware Licht is.
Als zijn licht in ons schijnt, zal dat licht ook naar anderen uitstralen.

Ik ben de deur voor de schapen
Ik ben de goede herder
Lezen: Johannes 10: 1-18
We moeten deze uitspraken zien in het licht van het voorafgaande, want
het verhaal loopt gewoon door. Jezus had net een blind geboren man genezen, en de Joodse leiders probeerden op alle manieren dit wonder onder het tapijt te schuiven. Ze hielden zich bewust blind voor wat Jezus
had gedaan, zodat Hij tegen hen zei: “U beweert dat u kunt zien, en dus
blijft uw zonde”. En dan volgen deze woorden: “Let op: ik verzeker u: wie
de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar
binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen
gaat, is de herder van de schapen”. Wat wilde Jezus hiermee zeggen?
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Meer dan vijfhonderd jaar eerder had God de profeet Ezechiël tot de
leiders van het volk Israël laten zeggen: “Wee jullie, herders van Israël,
want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen
te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken wel hun wol voor
je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat
doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke
dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren
niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht … Mijn schapen zijn
verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel
het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat”. De overeenkomst tussen de tijd
van deze profeet en die van Jezus is zo opvallend, dat Jezus dit wel in
gedachten móet hebben gehad als Hij sprak over schapen en herders.
Denk maar eens aan het verhaal over de herder die het verloren schaap
gaat zoeken. De enige oplossing die God in de tijd van Ezechiël nog zag,
was dat Hij het dan Zelf maar moest gaan doen: “Ik zal de herders
straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet langer mogen weiden.
...: Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer
eten ... Ik Zelf zal naar mijn schapen omzien en Zelf voor ze zorgen … Ik
Zelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten … Ik zal naar verdwaalde
dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken … Ik zal ze weiden zoals het moet”.
Maar God vertelde ook dat Hij dit niet letterlijk Zelf zou doen, maar
een Herder ging aanstellen die goed voor Zijn schapen zou zorgen.
Jezus zei dat Hij die Herder was: “Ik ben de goede herder”. Goede in
tegenstelling tot de slechte leiders van het volk. En waaraan kon je een
goede herder herkennen? Aan dat de schapen hem zo lief waren, dat hij
zelfs zijn leven voor hen op het spel zette. Toen David met de reus Goliath wilde vechten, en koning Saul dat niet zo zag zitten, zei David: “Ik
heb altijd de kudde van mijn vader gehoed. Wanneer er een leeuw of een
beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil”. Zo wilde
Jezus mensen redden uit de greep van herders die hen slecht behandelden. Hij zag hen als huurlingen, die geen liefde hadden voor de schapen.
Als er gevaar dreigde sloegen ze meteen op de vlucht. “Ik ben de goede
herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader
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Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen”. In de
tuin van Getsemane toonde Hij deze goede Herder te zijn, door de mannen die Hem gevangen kwamen nemen – wijzend op zijn leerlingen – te
zeggen: “Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan”. Hoe gaf Jezus zijn leven voor de schapen? Door zijn kruisdood, toen de slechte
herders Hem – zoals roofdieren een schaap – overvielen en doodden.
Maar zoals in de andere uitspraken die we hebben bekeken, je wel het
brood moet willen nemen uit de hand van Jezus, en wel in zijn licht moet
willen wandelen, moet je Hem wel als de goede Herder willen volgen.
Want Hij weet welke weg Hij moet nemen,
om zijn volgelingen veilig naar hun eeuwige
bestemming te brengen. Maar schapen zijn
‘domme’ beesten. Hoe weten ze nou wie hun
herder is? Jezus stelde het zo voor dat er
een band van herkenning ontstaat tussen
herder en schapen. De herder geeft alle
schapen een naam, en die herkennen de
stem van de herder en de klank van hun
naam: “De schapen luisteren naar zijn stem,
hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en
leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht
heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem
herkennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet herkennen”. Jezus’ leerlingen hoorden wat Jezus zei, en zagen wat Hij deed; en zij herkenden Hem uit wat
zij in de Schriften over Hem hadden gelezen. Daarom volgden zij Hem.
Om het nog duidelijker te maken stelde Jezus zich op nog een andere
manier voor: “Ik ben de deur voor de schapen”. Wat bedoelde Hij daar
dan mee? Dan moeten we iets weten van een schaapskooi in die tijd. Die
was niet meer dan een muurtje, al of niet met een doornhaag, met één inen uitgang. Vaak waren herders samen met hun kudden op pad. Als ze
terugkwamen moesten ze ervoor zorgen dat hun schapen in de juiste kooi
kwamen. De herder ging dan op het muurtje wijdbeens over de ingang
staan, en liet de schapen dan – hun namen roepend – onder zich door naar
binnen gaan. “Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal
hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden …
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Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”. Dus ook
hier liet Jezus zien dat je de schaapskooi – beeld voor het eeuwige leven
– alleen binnenkomt door Hem. Volg je een ander, dan kom je in de verkeerde schaapskooi en zul je naast het eeuwige leven grijpen.

Ik ben de opstanding en het leven
Lezen: Johannes 5:24-29
Na de wonderbare broodvermenigvuldiging had Jezus gezegd: “Dit wil
mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken”. Dit
bewees Hij door, bijvoorbeeld, het dochtertje van Jaïrus weer tot leven
te wekken Maar op een dag gaf Hij het meest indrukwekkend bewijs.
Zijn vriend Lazarus was aan een ziekte gestorven. Toen Jezus bij diens
zussen – Marta en Maria – was gekomen, lag hij al vier dagen in het graf.
En hoewel zij Jezus geloofden, was er geen hoop meer dat Hij hun broer
nu nog tot leven kon wekken, omdat het ontbindingsproces al was begonnen. Maar Jezus zei tegen Marta: “Je broer zal uit de dood opstaan”. Ja,
dat geloofde zij: “Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal
opstaan”. Waarop Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in
Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij
gelooft zal nooit sterven”. Dit geloof vraagt Hij van al zijn leerlingen.
Al veel eerder had Hij iets tegen zijn luisteraars gezegd, dat herinnert
aan de schapen die de stem van de herder herkennen. In dat geval stelde
Hij het zo voor, dat de doden die in het geloof waren gestorven zijn
stem zouden herkennen als Hij hun naam riep en vroeg het graf uit te
komen: “Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de
doden de stem van Gods Zoon zullen horen, en dat wie hem horen, zullen
leven. Zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in Zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven … Wees hierover niet
verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen”. Het bewijs dat dit zo zal zijn, gaf Jezus door Lazarus te roepen; een man die zonder enig bewustzijn in het
graf lag: “Lazarus, kom naar buiten!”. En hij kwam naar buiten! Als iemand
anders had geroepen, was Lazarus niet naar buiten gekomen. Wat een
geweldig teken van de macht die God Jezus gaf was dit!
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Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Lezen: Johannes 14:1-31
Op de avond voor zijn kruisdood deed Jezus nog twee ‘Ik ben’ uitspraken. De eerste was: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Jezus zei
dit omdat zijn leerlingen niet begrepen wat Hij bedoelde, toen Hij zei
dat zij de weg kenden naar waar Hij heen ging: “Wij weten niet eens
waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen
weten?” Hij vertelde hen dat Hij naar de Vader in de hemel ging. Een
heel groot voorrecht dat niemand anders ooit kreeg. Zijn leerlingen hadden Jezus daarmee geluk moeten wensen: “Als je me liefhad zou je blij
zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik”.
De boodschap die Jezus zijn leerlingen wilde meegeven, was opnieuw dat
er geen andere weg tot het eeuwig leven is dan door Hem. Jezus en de
Vader vormen een eenheid in de redding van zonden en dood. Daarom zei
Jezus: “Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij”. Jezus heeft dezelfde
gezindheid en hetzelfde doel als zijn Vader in de hemel. God heeft, als
het ware, Zijn eigenschappen gekopieerd in Zijn Zoon. Wij moeten als
Jezus worden, zodat de Vader ook ‘in ons’ is. Dat kan alleen door in nauwe verbondenheid met Hem te leven, elke dag weer. Dit is de weg, de
waarheid en het leven.

Ik ben de ware wijnstok
Lezen: Jesaja 5:1-7 en Johannes 15:1-17
De verbondenheid met Jezus wordt het best uitgebeeld in de laatste ‘Ik
ben’ uitspraak. In het boek Jesaja staat een lied, waarin God als wijngaardenier wordt bezongen en het volk Israël als de wijngaard:
Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond.
Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele
druivensoort ...
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange
druiven voort.…
Israël is de wijngaard van de Heer …,
de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
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De aanplant zijn de wijnstokken. Zij leverden geen goede vruchten op.
Maar nu was er Iemand gekomen die wel goede vruchten voortbracht:
Jezus van Nazaret. Daarom is Hij de goede wijnstok: “Ik ben de ware wijnstok”.
Leerlingen van Jezus kunnen alleen maar
vrucht dragen als zij aan de wijnstok blijven zitten, en het geestelijk voedsel –
dat zij nodig hebben om het werk voor de
Heer te doen – van Hem ontvangen: “Ik
ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal
hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij
kun je niets doen”; en “Blijf in Mij, dan
blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie
geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven”.
Maar Jezus zei meer over ranken. Een wijngaardenier heeft altijd veel
werk aan de wijnstokken. Als de wijnstokken gaan uitlopen, moet hij goed
bekijken welke ranken hij zal laten zitten en welke hij gaat weghalen.
Later, als de ranken groter zijn geworden, moeten ze worden ingekort,
zodat er niet heel veel kleine trosjes druiven aan komen, maar enkele
grote met veel sappige druiven. Ook als er druiven aan komen, moet hij
goed bekijken welke trossen hij laat zitten en welke druiven uit een tros
gehaald moeten worden. Ook kunnen er door harde wind ranken losraken
van de wijnstok. Die moeten dan worden weggehaald. Dit werk dat een
heel groeiseizoen doorgaat, gebruikte Jezus als beeld voor wat God doet
met zijn kinderen in het geloof. Wij moeten geestelijk groeien; en daarom is het soms nodig dat wij bestraft worden zodat wij betere kinderen
van Hem worden. Ranken die niets opleveren worden weggehaald: “Iedere
rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die
wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt … Wie
niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij
wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand”.
Dus weer dezelfde les: het leven komt door Jezus van de Vader en door
niemand anders. Buiten Hem is er alleen de dood; maar met Hem is er
het eeuwige leven.
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De belijdenis van Petrus, en
de aankondiging van Jezus’ sterven
Lezen:Matteüs 16:13-28

“U bent de Christus, de Zoon van de levende God”
Jezus’ werk onder zijn volk begon nadat Hij werd gedoopt en van zijn
Vader de kracht had ontvangen, om zijn werk als Profeet te doen en
mensen te genezen. Zijn arbeid eindigde met zijn kruisiging in Jeruzalem. Daartussen zat een periode van ongeveer drie-en-een-half jaar. In
die korte tijd probeerde Hij zoveel mogelijk mensen zijn boodschap te
vertellen. Maar het was ook nodig twaalf leerlingen te kiezen, en hen
voor te bereiden op hun taak als apostelen, nadat Hij – na zijn dood en
opstanding – naar zijn Vader in de hemel zou zijn gegaan.
De dagelijkse drukte in Galilea maakte het voor Jezus heel moeilijk om
tijd te vinden met deze twaalf leerlingen alleen te zijn. Telkens wanneer
Hij met hen naar een stille plek wilde gaan, wachtte een grote menigte
Hem daar op. Uiteindelijk besloot Jezus naar het noorden te reizen, naar
de plaats waar de rivier de Jordaan ontspringt. Daar vroeg Hij zijn leerlingen wat anderen van Hem dachten: “Wie zeggen de mensen dat de
Mensenzoon is?” Velen dachten kennelijk dat Jezus iemand was die was
gestorven en door God uit de doden opgewekt: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere
profeten”. Maar de volgende vraag was: “En jullie, voor wie houden jullie
Mij?” Petrus antwoordde: “U bent de Christus, de Zoon van de levende
God”. Door zichzelf ‘de Mensenzoon’ te noemen, zei Jezus dat Hij een
mens was. Daartegenover zei Petrus dat Hij Gods Zoon, de Gezalfde, de
Wereldkoning was waarover de profeten in Israël hadden gesproken.
Wat was Jezus blij met Petrus’ geloof in Hem! Het deed Hem denken aan
de vele mensen die dat in de toekomst ook zouden geloven. Jezus wist
dat Hij na zijn opstanding zijn apostelen naar andere landen zou sturen,
om ook daar mensen te vertellen van zijn komst. Wie tot geloof zouden
komen, en volgelingen van Hem worden, zouden regelmatig bijeen komen
in plaatselijke gemeenten; en al die gemeenten zouden samen één grote
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gemeente vormen. Daarom zei Jezus
tegen Petrus, als de leider van alle apostelen: “Gelukkig ben je, Simon Barjona,
want dit is je niet door mensen van vlees
en bloed geopenbaard, maar door mijn
Vader in de hemel. En ik zeg je: jij bent
Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal
bouwen”. De leerlingen waren daar heel
blij mee. Zij zullen toen niet precies
hebben begrepen wat Jezus bedoelde
met het bouwen van zijn gemeente. Misschien dachten ze dat Jezus toen eindelijk van plan was Koning van Israël te worden. Want hierop wachtten zij
al vanaf de eerste dag dat zij Hem waren gevolgd. Maar wat Jezus daarna zei stelde hen diep teleur.

Jezus moet sterven
In plaats op een troon te gaan zitten, zou Jezus binnenkort lijden en
sterven in Jeruzalem, omdat de leiders daar Hem haatten. Dit was teveel voor Petrus. En omdat hij zo blij was met Jezus’ woorden tegen hem,
waagde hij het Hem tegen te spreken: “God verhoede het, Heer! Dat zal
u zeker niet gebeuren! Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit
overkomen!” Ineens werd Jezus heel boos op Petrus. Jezus wist dat Hij
gekruisigd moest worden. Hoe vaak had Hij daarover in de Schrift gelezen! Bijvoorbeeld: “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken ... Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet ... Door
een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen” en: “zij hebben mijn
handen en voeten doorboord … verdelen mijn kleren onder elkaar”.
Jezus had vaak diep nagedacht over zulke profetieën. Hoe zou Hij die
pijn en schande kunnen verdragen? Maar het moest, want de Vader had
het in Zijn wijsheid gezegd. Jezus wilde graag dat Hem deze verschrikkelijke ervaring werd bespaard; maar dat kon niet. Hij vertrouwde dat
zijn Vader Hem zou helpen de vreselijke pijn te doorstaan en trouw te
blijven tot het einde, zodat zijn offerdood de zonden van mensen zou
kunnen wegnemen. En nu meende Petrus Hem daarvan te kunnen afbrengen! Hoe haalde hij het in zijn hoofd zoiets tegen zijn Heer te zeggen?
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Jezus wilde niet naar zo’n verleider
luisteren. Hij noemde Petrus ‘satan’.
Een vreselijke naam, omdat hij op dat
ogenblik een vijand van Hem was, al was
dat niet zijn bedoeling. “Ga terug, achter mij, satan! Je zou me nog van de
goede weg afbrengen. Je denkt niet
aan wat God wil, maar alleen aan wat de
mensen willen”. Arme Petrus! Hij bedoelde het zo goed. Hij kon niet begrijpen dat zijn Heer, die hem zo dierbaar
was, zou sterven; laat staan dat dit zou
gebeuren als een misdadiger aan een
kruis! Ondanks Jezus’ strenge berisping kon hij dat toch niet geloven.
Maar de dag kwam dat Petrus Jezus werkelijk aan een kruis op Golgotha
zag hangen. Drie dagen later verscheen Jezus levend aan hem en de andere apostelen, en zei: “Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen
over mij geschreven staat in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij
hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften”.

“Kom heer Jezus”
Jezus zou sterven, opgewekt worden, en voor een tijd weggaan. Dat vertelde Hij hen keer op keer. Maar Hij vertelde erbij dat Hij zou terugkomen in stralende heerlijkheid, om Gods gave van eeuwig leven aan alle
trouwe volgelingen te geven: “Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen”. En hierop wachten wij
iedere dag, en bidden: “Kom, Heer Jezus!” Want bij zijn komst zullen al
Gods kinderen volmaakt leven van Hem ontvangen; en de wereld zal zich
verheugen in zijn heerschappij en liefdevolle zorg voor alle mensen.
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De verheerlijking op de berg
Lezen: Lucas 9:23-36

Een moeilijke tijd
Jezus schokte zijn leerlingen dus met zijn woorden. Hoe langer zij met
Hem waren rondgetrokken, zijn wonderen van genezing hadden gezien, en
naar zijn gesprekken en toespraken geluisterd, hoe zekerder zij wisten
dat Hij inderdaad de Messias was – de Koning die zou komen om Israël te
bevrijden uit de macht van de Romeinen, en vanuit Jeruzalem over alle
volken op aarde te regeren. En toen zei Jezus ineens dat Hij naar Jeruzalem moest reizen, en daar niet alleen door de geestelijke leiders van
Israël verworpen zou worden, maar ook veel zou moeten lijden en uiteindelijk sterven. Dat was wel heel erg tegenstrijdig met het geloof van de
leerlingen in wie Jezus is. Maar omdat zij hun aandacht helemaal daarop
richtten, hoorden zij niet wat Jezus daarna zei, namelijk dat Hij op de
derde dag uit de doden zou worden opgewekt.
Het was een moeilijke tijd voor Jezus en zijn leerlingen. Voor Jezus, omdat Hij Galilea moest verlaten en de lange reis door vele steden naar Jeruzalem ondernemen, om daar gegeseld en gekruisigd te worden. Voor
zijn leerlingen omdat zij nare dingen in Jeruzalem verwachtten, en niet
begrepen waarom dat zou zijn en wat er met hen zou gebeuren.

Een heel bijzondere gebeurtenis
Juist op dit moeilijke tijdstip gebeurde er iets heel wonderlijks, dat hen
allen, zowel Jezus als zijn leerlingen, moest helpen. Jezus vertelde iets
dat zijn Vader Hem had bekendgemaakt: “Voorwaar, Ik zeg jullie: er zijn
enkelen van degenen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
totdat ze het Koninkrijk Gods zullen zien, gekomen in kracht.”
Wat bedoelde Jezus hiermee? Dat het Koninkrijk zou komen voordat alle
leerlingen zo oud waren dat zij allen zouden sterven – zeg maar over
vijftig jaar? Nee, dat niet. Want de belofte ging ongeveer een week later heel onverwachts in vervulling.
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Jezus nodigde Petrus, Jakobus en Johannes uit de vlakbij gelegen Libanon in te gaan. Dit gebergte heeft zulke hoge toppen dat enkele tot in de
zomer met sneeuw bedekt zijn. Zij beklommen een van de bergen. Jezus
ging een eindje van hen vandaan bidden. Terwijl de drie naar Hem keken,
zagen ze een verbazingwekkende verandering aan Hem. Zijn gezicht
straalde met een heerlijkheid zo fel
als het zonlicht. Ook zijn kleren werden hel wit. Ze hadden gehoord dat
het gezicht van Mozes, toen hij op de
top van een berg was om van Gods
engel de Wet te ontvangen, ook een
schitterende glans kreeg. Toen hij
van de berg afdaalde straalde het
licht daarvan af, zodat hij het met
een sluier moest bedekken. Zoiets
gebeurde met Jezus, maar de heerlijkheid op zijn gezicht was véél groter. Even wonderlijk was dat er twee
mannen verschenen, die lang met Jezus spraken. Toen ze op het punt stonden te vertrekken, vond Petrus dat
zo erg dat hij zei: “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik
hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia”.
Hij dacht misschien dat zij daarin zouden kunnen overnachten! Petrus
was nog niet uitgesproken, of ze zaten ineens in een wolk, die op hen was
neergedaald. Maar niet een van die nevelwolken waarin je al gauw nat
wordt. Deze wolk was anders; en later zullen de leerlingen zeker hebben
gedacht aan de wolk die op de pas gemaakte tabernakel (tent) in de
woestijn neerdaalde, zodat de Israëlieten Gods machtige engel daarin
niet zouden zien. Vlakbij hen klonk uit de wolk een machtige stem: “Dit is
mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!”
Honderden jaren eerder moesten de Israëlieten goed naar Mozes luisteren; want door hem gaf God Zijn Wet aan Zijn volk. Na Mozes, de wetgever, kwam Elia, de eerste van de grote profeten. Ook naar hem moesten
de Israëlieten goed luisteren. En nu, na de wetgever en de profeten was
Gods eigen Zoon gekomen. Hij is meer dan Mozes, de brenger van Gods
wet; en meer dan Elia, een van Gods vroege boodschappers. Hij is de Hei113

land van mensen, en de Koning in Gods Koninkrijk. Daarom moeten allen
heel goed naar Hem luisteren. Wat maakten de drie leerlingen veel mee
op die berg! Maar deze geweldige stem, die zo dichtbij klonk, was hen
teveel. Zij vielen flauw; en toen ze weer bij hun positieven waren gekomen, was alles weer normaal. Er was geen wolk meer, en Mozes en Elia
waren er ook niet meer. Ze waren alleen met hun Heer.

Waarom deze verheerlijking?
Waarom gebeurde dit allemaal? In die korte tijd op de berg maakte Jezus een voorproefje mee van zijn leven na zijn opstanding. Kort daarvoor
had Jezus over zijn Koninkrijk gezegd: “Dan zullen de rechtvaardigen in
het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon”. Voordat met Hem al die
verschrikkelijke dingen in Jeruzalem zouden gebeuren, mocht Hij eventjes iets zien van het prachtige leven in het nieuwe en heerlijke lichaam,
dat Hij na zijn opstanding van zijn Vader zou ontvangen. Later zullen wie
in Hem geloven ook zo’n stralend lichaam ontvangen.
Voor zijn leerlingen was wat zij zagen en hoorden het zekere bewijs dat
Jezus inderdaad Gods Zoon en de Messias was, ondanks alles wat Hem in
Jeruzalem zou overkomen. Tot die tijd mochten Petrus, Jakobus en Johannes hier niets over aan anderen vertellen, zelfs niet aan hun negen
andere collega’s. Het moest een geheim blijven. Vele jaren later, lang
nadat Christus was gestorven, uit de doden opgewekt en naar de hemel
gegaan, vertelde Petrus kort voor zijn dood wat hij op de berg had gezien: “Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel,
wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van
God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde’. Die
stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de
heilige berg waren”. Toen Petrus dit schreef, was Jakobus allang gedood.
Maar Johannes was nog in leven. In zijn evangelie keek hij terug op die
tijd op de berg, en schreef: “Wij hebben zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige Zoon van de Vader”. En in een brief keek hij uit
naar de volgende keer dat hij de heerlijkheid van zijn Heer zal zien:
“maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is”.
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Wees waakzaam,
want Jezus komt terug
Lezen: Lucas 12:35-48

Waarom Jezus niet meteen Koning werd
Aan het begin van zijn predikingswerk zei Jezus: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij”. Daarmee bedoelde Hij niet dat zijn
Koninkrijk over enkele weken of maanden zou worden gesticht. Hij wilde
vertellen dat Hij zelf de Koning was, wiens komst de profeten lang tevoren hadden voorzegd, evenals dat Hij wonderen zou doen. De vele genezingen die Jezus deed, waren het bewijs dat Hij die Koning was. Hij
hoefde maar een woord te spreken, of zijn handen op iemand te leggen,
en die persoon was niet meer ziek of gehandicapt. Maar als Jezus zoveel
kracht had, waarom vestigde Hij dan niet meteen zijn Koninkrijk? Op die
vraag zijn twee antwoorden. Het eerste is dat Hij eerst met zijn leerlingen veel uitnodigingen voor dat Koninkrijk wilde rondbrengen, zoals
een boer zaad op de grond uitstrooit, of vissers vissen in hun netten vangen. Het tweede is dat Jezus eerst naar Jeruzalem moest gaan om te
sterven. Want alleen door zijn vrijwillige offerdood zou God mensen kunnen vergeven. Zonder vergeving kan niemand eeuwig leven ontvangen. In
Christus' Koninkrijk zullen al zijn trouwe volgelingen onsterfelijk zijn.

Jezus zal terugkomen
Toen Hij op reis ging naar Jeruzalem, kwam er verandering in Jezus’
boodschap. In plaats van te leren dat de Koning was gekomen (al was het
op een manier die niemand had verwacht), zei Jezus vanaf dat moment
dat Hij zou terugkomen. Dit deed Hij voor het eerst na de eerste aankondiging van zijn dood in Jeruzalem. Al zijn volgelingen zouden het ook
moeilijk krijgen, maar Jezus beloofde hun eeuwig leven te schenken bij
zijn terugkomst: “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen ... Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende
luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen”.
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De engelen zullen Jezus helpen
Wat zullen al die engelen doen, die met Jezus uit de hemel komen? Hij
zei dat Hij ze naar alle plaatsen op aarde zal sturen, om al Gods kinderen
naar Hem toe te brengen: “Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder
luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken
bijeenbrengen”. Velen van die mensen zijn al lang dood: Abraham en Sara, Mozes, Hanna, Daniël, Johannes de Doper, en veel, veel meer. Gods
engelen zullen ze allemaal terugroepen tot het leven. Wat een prachtige
taak! Maar niet allen zullen bij Jezus’ terugkomst zijn overleden. Er zullen nog volgelingen van Hem in leven zijn. Die zullen, samen met wie uit de
dood zijn opgewekt, snel door de lucht naar Christus gebracht worden.

Jezus scheidt de goeden en verkeerden van elkaar
Onder de velen die naar Christus gebracht worden, zullen goede en
slechte volgelingen zijn. Sommigen zijn als planten die onder dorens
groeien: ze beginnen goed, maar het duurt niet lang voordat ze het te
druk krijgen met andere dingen en niet meer aan Jezus denken. Daarom
zal Hij beslissen wie wel en wie niet het eeuwig leven mogen ontvangen en
zijn Koninkrijk binnengaan. Hij zei dat Hij ze uit elkaar zal halen, evenals
een herder de geiten tussen de schapen weghaalt: “De schapen zal hij
rechts van zich plaatsen, de bokken links”. Tegen allen die aan zijn rechterhand staan zal Hij zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom
en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is”. Maar allen die aan zijn linkerhand staan, zullen door zijn engelen weggeleid worden, om (opnieuw) te sterven, zonder
enige hoop meer op een opstanding.

Jezus komt onverwachts terug
Wat is het dan heel, heel belangrijk dat wij volgelingen van Jezus worden, en dat wij, wanneer wij dit besluit hebben genomen, ons leven lang,
als goede volgelingen van Hem verder gaan. Wij kunnen zo makkelijk de
strijd opgeven, en leven zoals zoveel andere mensen in de wereld, die
geen belangstelling voor God en Jezus hebben. Zulke mensen willen een
makkelijk leven hebben en, zoals Jezus zei, liever langs de brede, maar
doodlopende weg gaan. Daarom vertelde Jezus vaak hoe belangrijk het is
steeds aan zijn terugkomst te denken. Het zal zo plotseling en snel ge116

beuren, dat iedereen er door verrast wordt. Jezus zei dat Hij even onverwacht zal komen als een dief. We krijgen wel eens een bericht dat er
dan en dan iemand langs zal komen om iets in of aan ons huis te doen.
Maar een inbreker laat nooit van tevoren weten dat hij komt! Even onverwacht zal Jezus komen. “Wees dus waakzaam”, raadde Hij aan, “want
jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer
des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan
zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken.
Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een
tijdstip waarop je het niet verwacht”.
Jezus lijkt op een belangrijke man, die vóór een bruiloft een lange reis
moet maken. Niemand weet hoe laat hij terug zal komen. Plotseling zullen
zijn bedienden hem horen thuiskomen. Wat is het belangrijk dat zij een
warme maaltijd voor hem hebben, klaar om op te dienen! “Zo blij zal Ik
zijn, als Ik terugkom, om mijn trouwe dienaars wachtende op Mij te vinden”, zei Jezus, “dat Ik ze zal uitnodigen aan mijn tafel plaats te nemen.
En in plaats van zelf te gaan zitten en Mij te laten bedienen zal Ik een
schort aandoen en de lekkere maaltijd voor hen opdienen”.
In die tijd ging iemand die koning over een land of provincie wilde worden, naar Rome om van de grote keizer toestemming te krijgen. Jezus
zei in een andere gelijkenis dat
Hij naar Gods troon in de hemel
zou gaan, om van de Vader gezag
te ontvangen de Wereldkoning te
zijn. Als Hij dan plotseling terugkomt, zal Hij zijn dienaars vragen
wat zij tijdens zijn verblijf in de
hemel hebben gedaan. Over de
dienaar die zijn taak goed doet,
zei Jezus: “Gelukkig de dienaar
die daarmee bezig is wanneer zijn
heer komt. Ik verzeker jullie: hij
zal hem aanstellen over alles wat
hij bezit”.
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Als een kind zijn
Lezen: Matteüs 18:1-6; Marcus 9:33-37 en 10:13-15

Moeders komen met hun kinderen naar Jezus
Op een dag gebeurde er iets dat zo belangrijk was in Jezus onderwijs,
dat de evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas er in bijna dezelfde woorden over schreven.
Jezus was uit zijn woonplaats Kapernaüm vertrokken om voor de laatste
keer naar Jeruzalem te gaan. Maar onderweg bleef Hij een tijdje aan de
overkant van de Jordaan. Hier was Hij al een paar keer geweest om mensen te dopen. Daar aangekomen kwamen er steeds meer mensen naar
Hem toe, om naar Hem te luisteren.
Bij een van die gelegenheden drongen moeders zich tussen de dichte rijen mensen rond Jezus heen, om hun kinderen bij Hem te brengen: “De
mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken”. Maar Jezus’ leerlingen vonden dat die vrouwen hun Meester stoorden in zijn werk. Ze zagen toch wel dat Hij heel druk was vragen te beantwoorden en mensen te genezen? En zij ‘berispten hen’. Maar
Jezus had al in de gaten wat er gebeurde, en “Hij wond zich erover op en
zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen”.

De les voor Jezus’ leerlingen
Waarom wond Jezus zich hier zo over op? Omdat zijn leerlingen nog
steeds niet begrepen welke houding van hen werd verwacht. Het was nog
maar kort geleden, toen zij in Galilea waren, dat de leerlingen een beetje
met elkaar aan het ruziën waren geweest over wie van hen de belangrijkste was. Thuisgekomen in Kapernaüm had Jezus hen gevraagd wat er nou
precies aan de hand was. Nadat ze het Hem hadden verteld, zei Jezus:
“Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en
ieders dienaar”. En om zijn les te illustreren, gaf Hij hen een levende
gelijkenis. Tussen de mensen zag Hij enkele kinderen. Hij vroeg één van
hen naar Hem toe te komen, ging zitten, en vroeg zijn leerlingen om hen
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heen te komen staan. Hij sloeg zijn arm om het kind en zei: “Ik verzeker
jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en
wordt als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk van de hemel”. De
belangrijkste les was dus, dat ze een andere houding aan moesten gaan
nemen. Niet bezig voor zichzelf het beste en grootste te zoeken, maar
bezig de Heer te dienen en de mensen naar wie God Hem gestuurd had
met de blijde boodschap. Zij waren leerlingen en dienaren, geen koningen. Maar nu gingen zij bepalen wie wel en niet bij Jezus mochten komen,
en dachten niet aan het kind dat Jezus enkele dagen of weken eerder in
hun midden had gezet. Ze waren niet veranderd, en waren niet geworden
als dat kind. Ze gingen zelfs door met hun geruzie over wie de belangrijkste was, tot op de laatste avond voor Jezus’ kruisdood!
Daarnaast ging de bekendmaking van de komst van het Koninkrijk maar
moeizaam. Veel mensen snapten niet waar Jezus het over had, omdat ze
er een heel ander idee over hadden. Ze stonden dus niet open voor wat
Hij zei, en zijn woorden drongen daarom helemaal niet tot hen door. En
dit was ook zo bij zijn leerlingen. Toen de mensen een beetje aan de kant
waren gegaan, en de kinderen hadden doorgelaten, herhaalde Jezus
daarom de woorden die Hij in Kapernaüm tot hen had gesproken: “Want
het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er
zeker niet binnengaan”.

Nederig van hart zijn
Wat hier gebeurde wil dus niet zeggen dat de kinderen een bijzondere
plaats in het Koninkrijk innemen. Jezus zei niet dat het Koninkrijk voor
de kinderen is, maar voor wie als de kinderen is. Jezus wees op de kinderen om zijn leerlingen wat te leren. En dat was vooral dat zij – zoals
dit in de verschillende evangelieverslagen heet – klein, gering, eenvoudig
moesten zijn. Mensen die geen hoge plaats in de wereld willen hebben, of
de baas willen spelen over anderen. Dat het hierbij niet om kleine kinderen maar om volwassenen gaat, is duidelijk. Zo zei Jezus, bijvoorbeeld:
“Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen:
wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! Het zou beter voor hem
zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen dan
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dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed
op jezelf!” Met deze ‘geringen’ worden de mensen bedoeld die ‘nederig
van hart zijn’, waarover Jezus sprak in de Bergrede; en die Hij gelukkig
prees, omdat voor hen het Koninkrijk van de hemel zal zijn. Later, toen
Hij om zich heen keek hoe waar deze woorden waren, zei Jezus in een
gebed: “Ik loof U, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan
eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild”. Deze
‘eenvoudige mensen’ worden in andere Bijbels ‘kinderen’ genoemd. We
weten nu waarom.
Overigens is ‘kinderen’ een veel gebruikte benaming voor volwassen mensen. Jezus noemde zijn leerlingen ‘kinderen’. Hij maakte verschil tussen
‘kinderen van de wereld’, of ‘kinderen van het kwaad’ aan de ene kant, en
‘kinderen van God’, ‘kinderen van de Vader’, of ‘kinderen van het Koninkrijk’ aan de andere kant. De ‘kinderen van de wereld’ zijn de mensen die
als natuurlijke mensen leven; die geen belangstelling hebben voor het
evangelie, en dus niet voor het eeuwige leven. In dit leven vinden zij alles
dat voor hen van waarde is. Jezus stelde het daarom zo voor, dat ‘de kinderen van deze wereld’ als hoogste doel hebben kinderen op de wereld te
brengen, zodat zij – omdat zij geen hoop hebben op een eigen toekomst –
in hen voortleven. Tegenover deze ‘kinderen van de wereld’ plaatste Hij
‘de kinderen van God’, die zo worden genoemd omdat zij hopen op de opstanding uit de doden en het eeuwige leven. Zij laten zich opvoeden door
God, om als geestelijke mensen te kunnen leven – dus in de dagelijkse
praktijk te laten zien dat zij Gods kinderen zijn. Zo zei Jezus in de
Bergrede: “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden”; en “Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel”.

Een kind van God
Of je een kind van God bent, is afhankelijk van de vraag of je, na je natuurlijke geboorte, ook een geestelijke geboorte hebt gehad. Zo schreef
de apostel Johannes: “Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit
God geboren”. Dit geloven in Jezus als de Verlosser, maar ook zich door
Hem laten leiden, is waar het allemaal om gaat: “Allen die door de Geest
van God worden geleid, zijn kinderen van God”. In de Bijbel wordt het zo
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voorgesteld dat je in het donker leeft, zolang je niet tot geloof bent
gekomen. Je bent als een blinde, die niet weet waar hij loopt en waar hij
naartoe gaat. Als je tot geloof komt, wordt het licht om je heen; dan kun
je tot in de verste verte kijken – naar de toekomst: het eeuwige leven
dat God heeft beloofd aan allen die Hem liefhebben en dienen. Zo
schreef Paulus: “U, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis …
want u bent allen kinderen van het licht en van de dag”. En over het leven
dat hierbij past, en over het goede dat dit oplevert: “Ga de weg van de
kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid
en waarheid”. En wat die weg is, daarover schreven Petrus en Paulus:
“Wees als gehoorzame kinderen …”; “Volg dus het voorbeeld van God, als
kinderen die Hij liefheeft”.
Het was een diepe teleurstelling voor Jezus dat veel mensen van zijn tijd
deze wijze raadgevingen in de wind sloegen. Zij wilden alles liever zo laten als het was. Ze waren tevreden met wat zij hadden, of waren bang
voor de gevolgen als zij volgelingen van Jezus zouden worden. Daarom
schreef de apostel Johannes over het verschil tussen deze mensen en de
mensen die wel in Jezus geloofden: “Hij (het ware licht – Jezus) kwam
naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden”. En hij vertelde over de
oproep die Jezus deed alsnog tot geloof in Hem te komen: “Geloof in het
licht … dan bent u kinderen van het licht”.

Jezus legt de kinderen de handen op
Laten we nog even teruggaan naar de gebeurtenis waarmee we begonnen. Die hield
niet op met de les die Jezus zijn leerlingen
had geleerd. Want daarna “nam Hij de kinderen in zijn armen en zegende hen door
hun de handen op te leggen”. Wat wil dit
‘handen opleggen’ zeggen?
We lezen hierover al in het derde boek van
het Oude Testament, over de tijd dat de
Israëlieten door de woestijn van Egypte
naar het Beloofde Land trokken. God gaf
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hun op zekere dag de opdracht de mannen van de stam Levi tot zijn dienaren te maken. Zij moesten allerlei werkzaamheden doen in en bij de
tabernakel (een tent die dienst deed als tempel). Voordat zij hun werk
begonnen, moesten de oudsten van het volk deze Levieten de handen opleggen. Hiermee gaven ze hen hun zegen mee; de wens dat zij de Heer
helemaal toegewijd zouden zijn. Hetzelfde gebeurde toen Jozua werd
benoemd tot opvolger van Mozes.
In het Nieuwe Testament lezen we hetzelfde bij vergelijkbare gebeurtenissen. Zo werden er in de gemeente mannen aangewezen als diakenen,
die ervoor moesten zorgen dat de armen eten, drinken, kleding en onderdak hadden: “Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die
een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden”. Nu wordt er
wel gezegd dat die mannen hierdoor de heilige Geest kregen. Het doorgeven van de kracht van de Geest gebeurde inderdaad door het opleggen
van de handen door de apostelen. Ook genezingen gebeurden vaak op deze manier. Maar daar gaat het hier niet om; want die mannen werden
juist gekozen omdat zij vol waren van de heilige Geest en goddelijke
wijsheid. Hetzelfde zien we toen Paulus en Barnabas hun eerste zendingsreis gingen maken. De gemeente kwam bij elkaar om hen uit te zenden: “Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op
en lieten hen vertrekken”. Zowel de diakenen als Paulus en Barnabas werden dus aan God opgedragen, waarbij zij Hem vroegen hen te zegenen,
zodat zij hun taak zouden doen op de manier zoals God van hen vroeg.
In het geval van de kinderen, vroegen de ouders dus aan Jezus hun kinderen een zegen mee te geven, met de bede dat zij zouden opgroeien in
gehoorzaamheid aan God. Ze deden dit vanuit hun geloof, de overtuiging,
dat Jezus de Messias was, en de macht had hen die zegen te geven.
Lucas vertelde als enige over de kindertijd van Jezus. Na veertig dagen
gingen de Israëlieten met de zoon die als eerste werd geboren naar de
tempel in Jeruzalem, om hem de Heer aan te bieden. Dat deden Jozef en
Maria ook met Jezus. Daar zal de priester het Kind de handen opgelegd
hebben, met de bede dat het gehoorzaam zou zijn aan God. Over de periode tot zijn twaalfjarige leeftijd lezen we dat dit inderdaad het geval
was: “Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid;
Gods genade rustte op Hem”. Na het bereiken van de twaalfjarige leef122

tijd “groeide Jezus verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam
steeds meer in de gunst bij God en de mensen”.
Wat Jezus voor ogen had, toen Hij deze kinderen de handen oplegde,
was daarom dat zij net als Hij zouden opgroeien in toenemende wijsheid
van God. En dat hadden ook zijn leerlingen moeten inzien.
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Een rijke jongeman
Lezen: Marcus 10:17-22

Jezus ontmoet een veelbelovende jongeman
Omdat Jezus mensen kon genezen, kwamen velen met hun ziektes en
kwalen naar Hem toe. Anderen hadden veel belangstelling voor wat Hij,
als een nieuwe Profeet, te vertellen had. Zij kwamen naar Hem toe met
allerlei vragen over het ware geloof: “Zijn het maar weinigen die behouden zullen worden?” “Wat is het belangrijkste gebod?” Soms ging het
over lastige kwesties, zoals echtscheiding, betaling van belasting aan de
Romeinse bezetter.
Op zekere dag verliet Jezus het huis waar Hij logeerde, en zette zijn
reis naar Jeruzalem voort. Ergens onderweg liep een jonge man op Hem
af, die Hem misschien had opgewacht. Hij was niet alleen rijk, maar had
bovendien een hoge positie in de synagoge. Hij was serieus in zijn geloof,
want hij vroeg Jezus: “Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” Hij was heel beleefd, misschien een beetje
té. Normaal sprak je zo'n aanzienlijke leraar in Israël gewoon aan als
‘Leraar' of ‘Rabbi'. Deze jonge man begroette Jezus met ‘Goede Meester'; maar geloofde hij werkelijk dat Jezus zó goed was, dat hij zou
doen wat Hij hem ging zeggen?
Jezus gaf hem eerst een heel vanzelfsprekend antwoord. Wilde hij werkelijk na zijn dood het eeuwig leven ontvangen? Dan moest hij gehoorzaam zijn aan de door Mozes in de Wet gegeven geboden van God. Niet
stelen, geen leugens vertellen, eerbied voor zijn ouders hebben, enzovoorts Maar dát was niet wat deze jonge man wilde horen. “Meester,
sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden”, zei hij teleurgesteld. Hij
wilde iets bijzonders voor God doen, waarvan hij zeker wist dat God daar
plezier in had. Misschien een speciale taak, of iets waaraan hij een deel
van zijn geld zou kunnen besteden. Jezus keek hem scherp aan. Wat een
aantrekkelijke persoon was deze jonge man hier vóór Hem! Jezus zou
hem graag in zijn leerlingenkring hebben. Hij zou een heel andere ge124

sprekspartner zijn dan de stoere vissers, of iemand als Matteüs, de
vroegere tollenaar. Van niemand anders in de eerste drie evangeliën
wordt immers gezegd: “Jezus had hem lief”. Er was inderdaad iets dat
hij kon doen! Maar was zijn offerbereidheid groot genoeg? “Eén ding
ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles
wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel
bezitten; kom dan terug en volg mij”. Al
zijn geld en bezit in één klap kwijtraken? Maar dan had hij de middelen niet
meer goede dingen voor mensen te doen,
wat hem zo veel voldoening gaf. Alles
weggeven? Dat was toch onmogelijk?
Hoe zou hij ooit zoiets kunnen doen?
Heel erg teleurgesteld keerde hij Jezus
de rug toe en liep langzaam weg, met
gebogen hoofd en neergeslagen ogen. Jezus was ook verdrietig, want Hij
had een veelbelovende leerling verloren. Maar wie zó aan zijn rijkdom
gehecht is, is niet geschikt zijn leerling te zijn.

Alles opgeven voor Jezus
Terwijl hij wegliep draaide Jezus zich om, en zei met een zucht tegen
zijn leerlingen: “Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van
God binnen te gaan!” En om zijn waarschuwing te benadrukken, zei Hij
erbij: “het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een
naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te
gaan”. Zijn leerlingen waren stomverbaasd en verslagen. Zozeer dat Jezus vervolgde: “Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij
God is alles mogelijk”.
In ieder geval, dacht Petrus, slaat dit niet op ons, want sommigen van ons
gaven een heel goede baan in ons vissersbedrijf op om Jezus te kunnen
volgen. Daarom zei hij tegen Jezus: “Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!” En omdat hij zo verslagen was door wat Jezus zojuist zei, vroeg hij Hem ronduit: “Wat zal dan ons deel zijn?” Op dat
ogenblik wist Petrus niet hoe veel meer hij later als apostel zou opgeven;
uiteindelijk zelfs zijn leven. Maar nu was het voldoende dat Petrus een
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duidelijk antwoord kreeg op zijn vraag. “Ik verzeker jullie: wanneer de
tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn
majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn
plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken (richten) over de
twaalf stammen van Israël”.
‘Richten’ betekent hier, zoals vaak in de Bijbel, regeren. Moeten we ons
dan een grote stoel voorstellen, met twaalf tronen in een cirkel daaromheen? Natuurlijk niet! Zitten op een troon is beeldspraak voor macht en
gezag. Naast Christus zullen de apostelen, en met hen allen die Christus
nu als goede volgelingen dienen, de wereld in de toekomst besturen. Maar
zo geweldig groot is Gods gave van volmaakt en eeuwig leven, dat niemand dat verdienen kan, zelfs niet door alles nu op te geven. Er is geen
enkele verhouding tussen wat een goede volgeling van Jezus in dit leven
opoffert, en wat hij bij de wederkomst van Hem zal ontvangen.

De gelijkenis van de werkers in de wijngaard
Om dit te illustreren vertelde Jezus
een gelijkenis. De eigenaar van een
wijngaard had mannen nodig om in
zijn wijngaard te werken. In die tijd
waren er geen uitzendbureaus. Hij
ging ‘s ochtends vroeg naar een plek
waar arbeiders wachtten om ingehuurd te worden, en sprak met een
aantal mannen af dat zij de hele dag
in zijn wijngaard zouden werken voor
één zilverstuk – een goed loon in die
tijd. Enkele uren later huurde hij er
nog meer in, en later nog meer; zelfs
nog eens tegen het eind van de dag.
Natuurlijk dachten zij die de hele dag hadden gewerkt, dat zij meer dan
de anderen zouden krijgen. Tot hun verbazing werden zij het laatst van
allen betaald, en kregen zij niet meer dan de mannen die maar één uur,
of zelfs minder, hadden gewerkt. ‘Dat is niet eerlijk', zeiden ze, ‘wij
hebben de hele dag zwaar moeten werken in de hitte!' Maar had de wijnbouwer hun loon niet met hen afgesproken? Wat voor reden hadden ze
126

om te klagen? Als hij de anderen meer
gaf dan wat zij hadden verdiend of verwacht, was dat dan erg? Wat God geeft
is zó groot dat niemand dat kan verdienen. Dus maakt het niets uit of iemand
zijn hele leven lang een volgeling van
Jezus is, of alleen maar in de laatste
maanden of weken van zijn leven. Allen
ontvangen één ‘loon', of eigenlijk een
heel groot geschenk: het eeuwig leven,
dat zij nooit kunnen verdienen. “Vele
eersten zullen de laatsten zijn en vele
laatsten de eersten”, zei Jezus.
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Lichamelijke
en geestelijke blindheid
Lezen: Johannes 9

Als je blind bent, is het altijd donker in je leven
Doe, voordat je verder leest, eerst eens even twintig tellen je ogen
dicht .................................................. Vind je twintig seconden niet een lange
tijd om niets te kunnen zien? Maar wat zou je ervan vinden als dit een
uur zou duren, of een hele dag, een week of een maand, of misschien
zelfs een heel jaar? Stel je voor dat je je hele leven niets hebt kunnen
zien! Nooit de glimlach op het gezicht van je moeder zag, toen ze je als
peuter op haar schoot nam. Nooit naar de gezichten van je klasgenoten
of collega’s kon kijken. Nooit kon genieten van de mooie bloemen en de
pracht van de vele kleuren in de herfst. Altijd de vele vormen en kleuren, waar de natuur zo rijk aan is, moest missen. Nooit kon lezen.
Zo was het met de man die aan een van de poorten van de grote tempel
in Jeruzalem zat. Van zijn geboorte af was hij blind. Hij kon goed horen,
dat wel, beter dan de meeste mensen die kunnen zien. Hij luisterde naar
dichterbij komende voetstappen, en vroeg de voorbijganger om een
muntstukje voor zijn levensonderhoud. Soms sprak iemand hem vriendelijk toe, en was hij blij dat de eentonigheid van zijn stikdonkere wereld
voor eventjes werd onderbroken. Vooral tijdens het Pascha, het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest, als drommen mensen voorbijkwamen
om feest te vieren, verlangde hij samen met hen de tempelhoven binnen
te gaan om te zien wat er bij de grote diensten gebeurde.

‘Ik ben het Licht van de wereld’
Op zekere dag hoorde hij dichtbij een bijzonder Mens. Hij praatte met
anderen die blijkbaar volgelingen van Hem waren; en hij spitste zijn oren
toen hij besefte dat zij het over hem hadden. “Rabbi, hoe komt het dat
hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn
ouders?” “Hij niet en zijn ouders ook niet”, antwoordde Jezus, “maar
Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten
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we het werk doen van Hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht
en dan kan niemand iets doen. Zoals Ik onlangs in de tempel zei, ben Ik
het licht van de wereld, om de ogen te openen van hen die geestelijk
blind zijn. Om dit te laten zien zal Ik deze mens, die van zijn geboorte
af blind is geweest, een helder gezicht geven”.
De blinde zal waarschijnlijk niet het hele gesprek hebben gehoord. En nu
stond deze Man vlak voor hem. Hij had
niet kunnen zien hoe Hij op de grond
spuugde, en van het speeksel modder
maakte. Wel voelde hij hoe er iets vochtigs op zijn oogleden werd gedrukt, en
hoorde hij de vriendelijke stem tegen hem
zeggen: ‘‘Ga naar het badhuis van Siloam en
was u daar”. Voor een gewoon mens was dit
een loopje van maar tien tot vijftien minuten. Maar voor hem was zo’n wandeling tegen de drukke stroom van tempelbezoekers in niet zo’n kleinigheid. Alleen omdat
deze Onbekende het zo zei! Want al had hij waarschijnlijk mensen horen
praten over de beroemde Profeet, Jezus van Nazaret, hij wist blijkbaar
nog niet dat Hij het was die met hem sprak. Als Jezus alleen had gesproken, had hij misschien de moeite niet genomen daarheen te gaan. Maar
dat spul op zijn ogen zei hem ook wat; en hij vroeg een jongen om hem,
tegen een kleine vergoeding, naar de vijver te brengen. Daar stond hij
dan met hem, onderaan de trappen van de bron. Hij bukte zich en liet
het frisse water zijn oogleden afspoelen. Pas toen durfde hij zijn ogen
open te doen, en ging er een golf van vreugde door hem heen. Aan zijn
voeten zag hij voor de eerste keer in zijn leven water langs de rotsen
van de kleine vijver sijpelen, en dan – boven zijn hoofd – de grote, blauwe
hemel. Het besef van de geweldige verandering drong tot hem door: hij
kon zien! Hij keek naar het gezicht van de jongen die hem daar had gebracht, en die hem nu met grote verwondering bekeek. Daarginds zag hij
de grote tempel schitteren in het zonlicht. Toen welde in hem zo’n grote
dankbaarheid op, dat hij – evenals andere mensen – zo rijkelijk kon genieten van dat woord dat God bij de schepping van de wereld uitsprak:
“Er moet licht komen!”
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Gesprek met de buren
Hij verlangde naar huis te gaan, om zijn ouders te vertellen van dit ongelooflijke wonder. Met zijn open, allesziende ogen was zijn gezicht blijkbaar zó veranderd, dat zijn buren hem nauwelijks herkenden: “Zijn buren
en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die
altijd zat te bedelen?’ De een zei: ‘Ja, die is het’, en de ander: ‘Nee,
maar hij lijkt er wel op’. De man zelf zei: ‘Ik ben het echt’. Toen vroegen
ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’” En toen vertelde hij het hele verhaal.
Maar toen zij hem vroegen: ‘Waar is die man die je genas?’, wist hij geen
antwoord te geven. Natuurlijk moest dit allemaal aan de Farizeeën gemeld worden. Misschien wisten de ouders en buren al dat die helemaal
niet blij zouden zijn met zijn verhaal. Maar voor hem was dit geen punt.
Was hij niet van zijn geboorte af blind geweest? En was het niet zo, dat
hij nu goed kon zien? Dan moest de man die hem genas een bijzonder
vroom mens zijn, aan wie God bovenaardse kracht had geschonken. Zo
eenvoudig en logisch leek het hem. Vanzelfsprekend wilde hij geen kwaad
over die man horen, wie hij ook was.

Gesprek met de Farizeeën
Voor de Farizeeën lag de zaak echter anders. Zij zetten hun tanden
meteen in het feit dat de man genezen werd op sabbat. Spugen en daarvan slijk maken? Dat was werk, en op sabbat mocht geen mens werken!
(Van de 39 regels die de Farizeeën hadden opgesteld over wat je op sabbat beslist niet mocht doen, was het kneden van deeg er één!). Wat voor
de blindgeborene zo klaar als een klontje was, helder als glas, bleek voor
de wetgeleerden een ingewikkelde zaak. Zij hadden zo iets al eerder
meegemaakt, toen Jezus die bedlegerige man bij het bad Betesda op
sabbat genas, en hem vertelde zijn matras naar huis te brengen. Maar
zelfs onder de Farizeeën was er nu nogal wat onzekerheid. “Sommige
Farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich
niet aan de sabbat’, maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke
wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond verdeeldheid”. “Daarop vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw
ogen die hij genezen heeft’”. ‘Wat denk jij van die man?’ Wat een vraag!
Je hebt je hele leven lang in het donker gezeten, moest bedelen in plaats
van eerlijk je kost verdienen. Ineens heeft iemand je genezen en krijg je
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de vraag: ‘Zó, wat is jouw mening over deze mens?’ De man die bij het
bad Betesda werd genezen, wilde geen goed woord over zijn Genezer
spreken, bang de Farizeeën te ergeren en straf te krijgen. Maar dat was
niet zo met deze blindgeborene, die een flinke hoeveelheid moed toonde.
Hij liet zich niet van de wijs brengen, maar zei ronduit wat hij van zijn
Genezer dacht: “Hij is een Profeet”.
Maar toen bleek dat de Farizeeën leden aan een veel ergere vorm van
blindheid. Zij wílden gewoon niet geloven dat Jezus dit wonder had gedaan. Zij gingen naar zijn ouders om hén te ondervragen. Maar zij, zoals
de verlamde bij Betesda, wilden liever buiten beeld blijven, om te voorkomen dat zij de Farizeeën tegen zich kregen. Heel voorzichtig zeiden
ze: “’Dit is onze zoon’ … ‘en hij is blind geboren, dat weten we zeker.
Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen geopend
heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om
voor zichzelf te spreken’”. Dus moesten de Farizeeën, die de zaak beslist
wilden ophelderen en Jezus als een sabbatschender aanklagen, terug
gaan naar de blindgeborene zelf. Nu moesten ze spijkers met koppen
slaan, en begonnen Jezus uit te maken voor een grote zondaar: “Toen
riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer’,
zeiden ze, ‘die man is een zondaar, dat weten we toch’”. Wisten ze dat?
Dan wist de blindgeborene ook iets: “’Of hij een zondaar is weet ik niet’,
zei hij, ‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien’”. Maar
toen ze hem daarna dwongen het hele verhaal nog een keer te vertellen,
begon hij zijn geduld met deze moeilijk doende leraars te verliezen. Als
zij beter naar hem hadden geluisterd, was er geen enkele noodzaak voor
een tweede verhoor, en de herhaling van wat hij hun al gezegd had. Hij
zag goed in waar het om ging: deze leiders van het volk wilden tegen elke
prijs voorkomen, dat deze opzienbarende genezing van een man, die bij
velen bekend was geworden, zou uitlopen op nog meer geloof in Jezus.
Wat zij deden was helemaal niet eerlijk, en hij dreef daarom de spot
met hen, door de spottende vraag te stellen: “’Dat heb ik u toch al verteld’ ... ‘maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms
leerling van hem worden?’” De Farizeeën werden woedend dat deze bedelaar zo brutaal was hun de les te leren. Ze vielen tegen hem uit: “Je bent
zelf een leerling van hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we
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niet waar hij vandaan komt”. Maar zelfs toen liet de blindgeborene zich
niet uit het veld slaan. Hij was heel dankbaar voor wat deze Jezus voor
hem had gedaan, en liet zien dat hij de moed had openlijk aan zijn kant
te staan. “De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij
vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God
niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil
doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden – dat
is nog nooit vertoond! Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch
niet hebben kunnen doen?’” Heel eenvoudig en logisch. Maar niet voor
mensen die niet willen geloven. Zij deden in hun onmacht het enige wat
zij konden doen: deze man uit de synagoge zetten! “Toen riepen ze: ‘Jij,
sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze joegen
hem weg”. Er was in hun kring geen plaats voor iemand met zo’n hardnekkig geloof in die Jezus van Nazaret, en die zo openlijk iets goeds over
Hem vertelde.

Gesprek met Jezus
Toen kreeg de blindgeborene een tweede zegen. Jezus, die wist hoe hij
met grote moed voor Hem was opgekomen, zocht hem. Hij vroeg:
“Gelooft u in de Mensenzoon?” De man aarzelde. Hij kende de profetische boeken, ook die van Daniël. Daarin is sprake van een ‘Mensenzoon’ of
‘Zoon des mensen’. Een andere naam voor de beloofde Messias. Op deze
manier wilde Jezus de blindgeborene vertellen wie Hij was: niet alleen
een grote Profeet maar ook Israëls Koning en Heiland. Omdat hij niet
wist waar de vraagsteller naartoe wilde, zei hij: “Als ik wist wie het was,
heer, zou ik in hem geloven”. Jezus antwoordde hem: “U kijkt naar hem
en u spreekt met hem. Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer’, en hij boog
zich voor Jezus neer. Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het
oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen
blind worden’”. Omdat de blindgeborene de moed had bij de Farizeeën de
kant van Jezus te kiezen, kwam Jezus op het toneel toen er enkele Farizeeën bij hem stonden. Zij mengden zich in het gesprek met de vraag
aan Jezus: “Wij zijn toch zeker niet blind!” Het antwoord van Jezus vergat de blindgeborene nooit meer: “Was u maar blind … dan zou u zonder
zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde”.
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Van Galilea naar Jeruzalem
Lezen: Lucas 14:25-35

Terugblik op Jezus’ werk in Galilea
Stel dat je leefde in de tijd toen Jezus werkte in Galilea. Je zag Hem
dan vaak, als Hij van de ene plaats naar de andere trok. Je luisterde naar
zijn gesprekken met zijn leerlingen, en op sabbat naar zijn toespraken in
de synagoge en op andere plaatsen, op de andere dagen van de week. Wat
zou dan de grootste indruk op je gemaakt hebben?
Op de avond voor zijn kruisiging sprak Jezus met zijn leerlingen. Hij wist
dat de meeste Joden niet in Hem geloofden als de beloofde Heiland. En
Hij vertelde hoe verdrietig Hij hierover was: “ze zouden niet schuldig
zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan”. Wie had ooit een man, die achtendertig jaar ziek was geweest,
met een paar woorden helemaal genezen? Zoals de blindgeborene zei,
toen Jezus hem had genezen: “Dat de ogen van iemand die blind geboren
is geopend worden - dat is nog nooit vertoond”! Ja, dat was zo. Niemand
ging teleurgesteld naar huis, omdat Jezus niet in staat was geweest iets
voor hem of haar te doen. Mensen stonden verbaasd over wat Hij kon
doen, en waren daar enorm onder de indruk van. Ze zeiden tegen elkaar:
“Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat
hij spreken”.
De grote wonderen die Jezus deed, waren niet alleen genezingen van zieken. We zagen dat Hij eens meer dan vijfduizend mensen te eten gaf van
vijf broden en twee vissen. Iedereen mocht zoveel eten als hij of zij wilde, en toch bleef er een grote hoeveelheid brokken over! Enige tijd later
deed Jezus weer zo’n wonder, en gaf toen vierduizend mensen te eten.
Om maar niet te spreken over de zware storm op het Meer van Galilea,
die Jezus stilde met het bevel: “Zwijg, wees stil!”.
Hoe kon Jezus zulke geweldige wonderen doen? Doordat zijn Vader Hem
bij zijn doop in de rivier de Jordaan de kracht van de heilige Geest gaf.
Dit is wat God lang van tevoren, door zijn profeten in Israël, had be133

loofd. In de synagoge in Nazaret las Jezus eens de woorden van Jesaja
voor: “De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd”. En
Hij zei tegen de mensen in de synagoge dat die belofte nu in vervulling
was gegaan.
Waarom deed Jezus zulke wonderen? Om te laten zien dat Hij de beloofde Heiland en Koning was. Want toen de profeten in Israël vertelden
dat God van plan was Zijn Koninkrijk op aarde te brengen, zeiden zij dat
de Koning zieken en gehandicapten zou genezen. Wat Jezus in Galilea in
het klein deed, liet zien wat Hij zal doen wanneer Hij over alle landen zal
regeren: “Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden geopend”, Soms hebben zijn wonderen nog een extra betekenis. In
het stillen van de storm, bijvoorbeeld, kunnen we zien wat er zal gebeuren als Christus terugkomt. De huidige wereld, met haar oorlogen en conflicten en strijd, lijkt op één van die woelige stormen op het Meer. Maar
wanneer Christus zijn machtige woord: “Zwijg stil’ uitspreekt, zal Hij
kalmte en vrede in de wereld brengen.
Jezus deed niet alleen wonderen die niemand anders ooit heeft gedaan,
Hij sprak ook als geen andere profeet in Israël. Soms wilde Hij zijn luisteraars aan het denken zetten, door gelijkenissen te vertellen die leken
op heel eenvoudige verhaaltjes. Maar zó eenvoudig waren ze niet; het
waren echte doordenkers! Wat veel mensen niet konden begrijpen, was
waarom Hij – als Hij de beloofde Koning van Israël was – in Galilea rondtrok, in plaats van naar Jeruzalem te gaan om de Romeinse bezetters de
stad en het land uit te jagen, en zichzelf uit te roepen als de Wereldkoning. Daarom sprak Jezus van een zaaier, die overal zaad strooide om
later een oogst te kunnen binnenhalen; en van vissers, die een net door
de zee trokken om vis te vangen. Jezus en zijn leerlingen leken op zaaiers en maaiers. Zij moesten eerst veel mensen tot Christus’ Koninkrijk
roepen, zodat zij daarin eeuwig leven zouden krijgen. Overal moesten er
uitnodigingen rondgebracht worden - ook in deze tijd nog. Alleen dan zou
het beloofde Koninkrijk komen.
Waarom wilden de meeste Joden toch niet in Jezus geloven? In de eerste plaats omdat zij op een Koning wachtten die hen zou bevrijden uit de
macht van de Romeinse bezetters. Zij zagen niet uit naar een Profeet en
Geneesheer, maar naar een machtige Koning. En in de tweede plaats om134

dat zij niet wilden leven volgens de strenge regels die Jezus leerde. Voor
Jezus was dit alles heel moeilijk, en: “maakte hij de steden waar bijna al
zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer
waren gekomen”.
Het moment brak dus aan, dat Jezus zijn leerlingen vertelde dat Hij binnenkort in Jeruzalem zou sterven. Hij vertelde ook in een gelijkenis, dat
Hij dan naar zijn Vader in de hemel zou gaan en later zou terugkomen.
We hebben gezien hoe vaak Jezus tegen het einde van zijn werk in Galilea sprak over zijn terugkomst met grote macht en heerlijkheid.
Hoe meer we Jezus leren kennen, hoe meer we naar zijn terugkomst zullen uitkijken. Wat is het heerlijk te weten dat binnenkort een einde
komt aan de tegenwoordige wereld, met haar vluchtelingen, hongersnood,
oorlogen, terreur, liefdeloosheid, losbandigheid, ongeloof, onwetendheid,
enzovoorts. Dan zal iedereen leren dat God leeft, en dat Zijn Zoon Jezus
Christus de Wereldkoning is. En daarom bidden we: “laat uw koninkrijk
komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel”; of beter:
‘wilt u er, alstublieft, voor zorgen dat Uw Koninkrijk op aarde komt, en
Uw wil hier door de mensen gedaan wordt, zoals nu de engelen in de hemel doen’.

135

26

Het grootste wonder van Jezus
Lezen: Johannes 11:1-44

Marta en Maria
Als Jezus naar Jeruzalem ging om de Joodse feesten te vieren, logeerde
Hij regelmatig in Betanië; een dorp achter de Olijfberg, drie kilometer
ten oosten van Jeruzalem. Hij was dan bij mensen die Hem erg lief waren: een man, die Lazarus heette, en zijn twee zussen Marta en Maria.
Lucas vertelt dat Jezus hen al in het begin van zijn werk leerde kennen.
Het was Marta die Hem, bij één van die gelegenheden dat Hij voor een
feest naar Jeruzalem reisde, gastvrij ontving in haar huis. Gastvrij hield
voor haar in dat zij alles deed om het haar Gast naar de zin te maken. Ze
werkte zich het vuur uit haar sloffen om een heerlijke maaltijd klaar te
maken, en dacht dat haar zus Maria haar wel zou helpen. Maar die had
alleen aandacht voor wat
Jezus vertelde: zij “ging
aan de voeten van de
Heer zitten en luisterde
naar zijn woorden”. Marta
begon zich daar aan te
ergeren, en toen de
stoom niet alleen uit haar
kookpotten, maar ook een
beetje uit haar oren
kwam, ging ze naar Jezus en zei iets wat erg lijkt op wat de leerlingen
van Jezus zeiden, toen zij op het Meer door een storm werden overvallen en Jezus gewoon doorsliep: “stoort het u niet dat we vergaan”. Want
zij zei: “Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen
laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen”. Of bedoelde zij met
“kan het u niet schelen” te zeggen: ‘Nou even ophouden met praten, dan kan
mijn zuster mij komen helpen’? Een praktisch mens als Marta zou verwachten dat Jezus zei: ‘Je hebt gelijk. Maria, even genoeg gepraat, nu eerst
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even doen wat gedaan moet worden, dan praten we straks wel verder’. Maar
dat gebeurde niet. Voor Jezus was de tijd kort, en Maria toonde zich een
gretige leerling. Daarom zei Hij: “Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je
maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het
beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen”. En past dit niet
heel goed bij wat Hij in de Bergrede leerde? “Maak u niet bezorgd” en
“Zoek eerst het Koninkrijk, en al het andere zal u bovendien gegeven worden”.

Het bericht dat Lazarus ernstig ziek is
Het was voor Jezus gevaarlijker dan ooit naar Jeruzalem te gaan. Midden december, vier maanden vóór zijn kruisdood, waren de Joden in de
tempel zo boos op Hem geworden, dat zij stenen pakten om Hem te vermoorden. En omdat ook Galilea niet veilig was, en zijn werk daar gedaan
was, ging Hij naar de streek aan de andere kant van de rivier de Jordaan.
De mensen die daar woonden hadden zo ook de gelegenheid naar Jezus
te luisteren en genezen te worden, of de genezing van anderen te zien.
Terwijl Jezus daar was, kwam er een bode van Marta en Maria uit Betanië, om Hem te laten weten dat hun broer Lazarus ernstig ziek was. Natuurlijk wisten de twee vrouwen dat Jezus hen heel graag wilde helpen;
en zonder het Hem ronduit te vragen vertrouwden zij erop dat Hij zou
komen, of misschien vanuit de verte hun broer met een woord genezen.
Want zij zouden hebben gehoord dat Jezus zoiets al eens had gedaan. In
ieder geval was Betanië binnen één dag te bereiken. Jezus wist, toen Hij
de boodschap hoorde, dat Hij een belangrijk wonder in Betanië zou doen.
Of zijn Vader in de hemel Hem had verteld wat er zou gebeuren, weten
we niet. Hij zei tegen zijn leerlingen dat Lazarus sliep, en Hij daarheen
zou gaan om hem uit de slaap te wekken. Zij dachten dat slapen juist
goed voor hem was; dan werd hij gauw weer beter. Maar dat bedoelde
Jezus niet. Hij zei: “Lazarus is gestorven, en om jullie ben ik blij dat ik
er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen”. In plaats van meteen
naar Betanië te lopen, bleef Jezus nog twee dagen waar Hij was. Toen
Hij daarna tegen zijn leerlingen zei: “Laten we dan nu naar hem toe
gaan”, vreesden zij het ergste als zij dachten aan wat de Joden in Jeruzalem zouden kunnen doen. Thomas mompelde: “Laten ook wij maar gaan,
om met hem te sterven”.
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De opwekking van Lazarus uit de dood
Vóórdat Jezus in Betanië aankwam, wisten de dorpelingen al dat Hij eraan kwam. Zij gingen Hem tegemoet met het droevige bericht dat Hij te
laat was: Lazarus was al een paar dagen geleden overleden. Marta ging
ook naar Jezus toe, en zei tegen Hem: “Als u hier was geweest, Heer,
zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles
zal geven wat u vraagt”. Waarop Jezus zei: “Je broer zal uit de dood opstaan”. Marta zei: “ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal
opstaan”. Maar Jezus antwoordde: “Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en
in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?” Het zou dus niet nodig
zijn, dat Jezus bij iedere opwekking uit de doden de hulp van zijn Vader
zou vragen; want God zou Zijn Zoon de macht geven zelf mensen uit de
doden op te wekken. “Ja Heer” zei Marta. Zij kon niet weten wat Jezus
zou doen. Zij had vast en zeker gehoord dat Hij enkele keren iemand die
gestorven was tot het leven had teruggebracht. Maar er waren nu vier
dagen voorbijgegaan sinds de dood van Lazarus, zodat het te laat was
nog iets voor hem te doen. Marta verzekerde Jezus dat zij een diep geloof in Hem had. Vol verwachting holde ze naar huis, om Maria te vertellen dat Jezus op haar wachtte. Toen zij bij Jezus kwam, viel zij aan zijn
voeten en zei, door haar tranen heen, wat Marta ook al had gezegd: “Als
u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!” “Waar
hebben jullie hem neergelegd?” vroeg Jezus aan de Joden die om Hem
heen stonden. Ze gingen met Hem mee; en terwijl zij voor het gaf stonden, beval Jezus hun: “Haal de steen
weg!” Marta dacht dat ze dat toch maar
beter niet konden doen, maar Jezus zei
tegen haar: “Ik heb je toch gezegd dat
je Gods grootheid zult zien als je gelooft?” Iedereen bij het graf staarde
Jezus aan. Ze zagen Hem naar de hemel
kijken, en hoorden zijn gebed. Toen
keek Hij naar het graf, en riep heel
hard: “Lazarus, kom naar buiten!” Binnen
in het graf was alles zo donker, dat je
niets kon zien. Toen zagen al die mensen
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Lazarus moeizaam naar de opening schuifelen; want bij zijn begrafenis
had men hem, zoals dat gebruikelijk was, vastgebonden. “Maak de doeken
los en laat hem gaan” sprak Jezus weer. Met grote vreugde en verwondering werd Lazarus naar huis gebracht.
Veel Joden die dit wonder zagen, geloofden in Jezus als de allergrootste
Profeet die God ooit zond. Maar anderen wilden dat niet geloven. Zij gingen terug naar Jeruzalem, en vertelden de leiders daar wat Jezus had
gedaan. Het gevolg was dat zij de Joodse Raad samenriepen; en daarin
werd besloten Jezus te doden. Wat een verschrikkelijk plan! En dat alleen omdat Jezus een gestorven mens weer tot leven had gebracht! Ze
dachten er zelfs over ook Lazarus te doden, omdat het wonder van zijn
opwekking een grote indruk op de mensen had gemaakt, en iedereen dus
naar hem toe zou gaan om te vragen wat er nu precies was gebeurd! Zo
zou het verhaal van wat Jezus had gedaan bij steeds meer mensen bekend worden, en zouden steeds meer mensen Jezus volgen.
Jezus had gezegd: “er komt een moment waarop alle doden mijn stem
zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft
staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden”. Met het opwekken van Lazarus bewees Jezus dat wat
Hij zei waar was: Hij is de opstanding en het leven. Dit zal blijken als Hij
terugkomt en al Gods kinderen uit hun doodsslaap wakker maakt.

Maria zalft Jezus
Zes dagen voor het laatste Paasfeest dat Jezus in Jeruzalem vierde, was Hij weer in Betanië. Lazarus,
Marta en Maria organiseerden ter
ere van Hem een maaltijd. En het
toneel dat Johannes hiervan schetste, toont overeenkomsten met wat
we hiervoor zagen: “Marta bediende”
en Maria lag aan de voeten van Jezus. Nu niet alleen om naar Hem te
luisteren, maar om Hem te zalven:
“Maria nam een kruikje kostbare,
zuivere nardusolie, zalfde de voeten
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van Jezus en droogde ze af met haar haar”. De op geld beluste Judas
Iskariot vond dit maar verspilling. Maar Jezus zei: “Laat haar, ze doet
dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet”. Was dit vrouwelijke voorgevoel dat haar Heer iets zou
overkomen? In ieder geval wees Jezus zijn volgelingen er nog eens op
dat Hij zou sterven en begraven worden. Er zou geen gelegenheid zijn
Hem te zalven vóór Hij begraven zou worden.
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Een blinde en een tollenaar
Lezen: Lucas 18:35-19:10

Jezus in Jericho
In de streek tussen Galilea in het noorden van het land Israël, en Jeruzalem op het bergland van Judea in het zuiden, lag de provincie Samaria.
Hier hadden vroeger Israëlieten gewoond, tot zij als gevangenen werden
weggevoerd naar een ver land. Hun plaats werd ingenomen door een heidens volk, waarmee de Joden in Jezus’ tijd niets te maken wilden hebben. Ze zeiden dat als je een vloek over je huis wilde brengen, je dan een
Samaritaan moest uitnodigen! Toen zij naar Jeruzalem gingen om de grote feesten te vieren, wilden de Joden niet de kortere weg door Samaria
nemen, behalve als ze grote haast hadden. In plaats daarvan staken ze
de Jordaan over, en gingen via het zuiden naar de doorwaadbare plaats
bij de stad Jericho. Dat was de laatste overnachtingsplaats, vanwaar de
pelgrims een steile helling opgingen naar Jeruzalem, dat 32 km daar vandaan lag. Toen Jezus voor de laatste keer naar Jeruzalem ging om het
Paasfeest te vieren, sloot Hij zich aan bij de pelgrims die zich in Jericho verzamelden. In het gezelschap van zoveel mensen was Hij veilig;
want de leiders durfden Hem niet in het openbaar te vermoorden.

De blinde Bartimeüs
Wat waren de Galileeërs blij Jezus weer te zien! Zij waren de grote
wonderen, die Hij bij hun gedaan had, niet vergeten. Hoeveel zieken had
Hij wel niet genezen? En dan die keren dat Hij duizenden van hen meer
dan genoeg brood te eten had gegeven. Een grote menigte liep nu met
Hem mee door de straten van de stad, waar iedereen genoot van de aangename voorjaarswarmte. Voordat zij de stad verlieten, klonk een luid
geroep: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” Het was Bartimeüs, een blinde bedelaar, die altijd op die plek zat en voorbijgangers
vroeg om een beetje geld. Maar nu dacht hij aan iets veel belangrijker
dan een paar muntjes. Bartimeüs had veel van Jezus gehoord; dat Hij de
ogen van mensen, zelfs die van hun geboorte af blind waren geweest, had
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genezen. Misschien had hij van pelgrims, die enkele maanden eerder via
Jericho waren teruggekeerd naar Galilea, gehoord dat Jezus een bekende blinde in Jeruzalem ziende had gemaakt.
Als blinde had hij, zittend aan de kant van de weg, veel tijd gehad aan
Hem te denken, en te dromen over wat hij zou doen als de dag ooit zou
komen dat Jezus langs hem zou komen. En nu, heel onverwacht, was die
dag gekomen; en Bartimeüs was echt van plan van zijn kans gebruik te
maken. ‘Stil nou!’, zeiden de mensen om hem heen: ‘Houd eens op met dat
geschreeuw!’ Maar nee hoor, Bartimeüs luisterde niet naar wat ze zeiden.
Hij riep nog eens, zo hard hij kon: “Zoon van David, heb medelijden met
mij!” Wat was hij blij toen hij hoorde dat Jezus op hem wachtte. Zonder
aarzelen gooide hij met een ruk zijn mantel
van zich af – dat kostbare kleed waarin hij ’s
nachts sliep, en dat hem overdag tegen de
wind en de regen beschermde. Hoe zou hij
die, als blinde en in deze drukte, ooit terugvinden? Jezus vond het altijd belangrijk dat
iemand op Hem vertrouwde. En dit was heel
duidelijk zo bij Bartimeüs. De vraag die Jezus hem stelde was eigenlijk overbodig,
maar Jezus gaf hem toch de gelegenheid te
vertellen wat hij zocht: “Wat wilt u, dat Ik u
doen zal?” Zonder aarzelen kwam het antwoord: “Heer, zorg dat ik weer kan zien”. Waarop Jezus, die goed begreep hoe erg het is je hele leven lang niets te kunnen zien, zei: “Zie
weer! Uw geloof heeft u gered”.

Zacheüs de tollenaar
Bartimeüs was niet de enige in Jericho die van Jezus had gehoord. Er
was daar een belastingkantoor, waar een aantal ambtenaren werkten. In
dat kantoor was Zacheüs de baas. Het was heel makkelijk meer belasting
te vragen dan wat eerlijk was, zodat een hoofdtollenaar – die wij een
belastinginspecteur zouden noemen – meestal rijk was. Voor veel Joden
was een tollenaar een grote boosdoener; even erg als een Samaritaan.
Want zij deden het vuile werk voor de Romeinse bezetter. Maar Zacheüs
miste, ondanks al zijn rijkdom, het geloof in zijn leven.
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Ook hij had berichten over Jezus gehoord; en toen hem werd verteld dat
Hij in Jericho was, wilde hij Hem zien
voordat Hij verder reisde naar Jeruzalem. Maar hij was bang voor mensen
die hem zouden uitschelden als landverrader. Bovendien was hij te klein
om Jezus over de hoofden van de om
Hem heen drommende mensen te kunnen zien. Ineens wist hij de oplossing!
Hij liep een eind verder de straat in,
en klom – alsof hij een ondeugende
jongen was – in een wilde vijgenboom.
Hij verborg zich tussen de bladeren, zodat niemand hem zou kunnen zien.
Hij zag dat de stoet met Jezus in hun midden dichterbij kwam, en – het
kon toch niet waar zijn? – Jezus plotseling bij zijn boom stopte. Hij keek
naar boven, tussen de bladeren waar Zacheüs zich verborg, en zei tegen
hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis
verblijven”. En dat deed Zacheüs. Naast Hem lopend bracht Zacheüs de
Heer naar zijn huis.
Jezus wist dat in Zacheüs veel goeds zat, en in de loop van een lang gesprek bracht Hij hem tot geloof. Ook Zacheüs wilde een leerling van Jezus worden, maar hij begreep dat hij bereid moest zijn om zijn manier
van leven te veranderen. Hoe kon hij al dat geld en die rijkdom nog voor
zichzelf houden? Kijkend naar Jezus deed hij een belofte: “Kijk, Heer,
de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets
heb afgeperst vergoed ik het viervoudig”. Op deze manier bracht Jezus
weer een verloren mens terug naar zijn Vader in de hemel. “Hij is ook
een zoon van Abraham”, zei Jezus, “De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was”. Weer bracht Hij een verloren
zoon thuis...
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De koning en zijn dienaren
Lezen: Lucas 19:11-28

Koning Archelaüs
Toen Jezus op aarde leefde, maakten alle landen rond de Middellandse
Zee deel uit van het grote Romeinse Rijk. De keizer in Rome was de grote machthebber over iedereen. Maar omdat het Rijk zo groot was, had
ieder land en volk zijn eigen regeerder. Soms was dat een Romeinse prefect (gouverneur of stadhouder), zoals Pontius Pilatus. Soms was dat een
koning, zoals Herodes de Grote, die
regeerde toen Jezus werd geboren.
Deze Herodes had
in zijn testament
gezegd, dat zijn
zoon Archelaüs na
zijn dood zijn opvolger moest zijn als
koning van de Joden. Maar
eerst
moest die naar Rome gaan, om de
goedkeuring van de
keizer te vragen.
Dus reisde hij vanuit Jericho, waar hij
woonde, naar Rome. Maar de Joden wilden niet dat Archelaüs hun koning
zou worden; en zij gingen hem achterna om dit te verhinderen. Dit lukte
hen niet; en toen Archelaüs als koning terugkeerde, rekende hij op bloedige wijze met de Joden af.

De man van hoge afkomst
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat veel pelgrims, die uit Galilea op weg waren naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren, Jezus ontmoetten in de stad Jericho. Daar genas Hij de blinde Bartimeüs en ging
Hij eten bij de rijke hoofdtollenaar Zacheüs. Wat waren de Galileeërs
enthousiast over wat Jezus in Jericho deed! Ze hadden eerder grote
wonderen van Jezus gezien. Sommigen waren erbij toen Jezus een grote
menigte van vijfduizend mensen meer brood had gegeven dan ze konden
eten. Zo enthousiast waren ze daardoor, dat ze niet langer wilden wach144

ten maar Hem met geweld tot hun Koning wilden uitroepen. Maar tot hun
grote teleurstelling ging Hij bij hen weg.
Wat jammer, want zo'n machtige Koning had die gehate goddeloze Romeinen voorgoed uit hun heilige land kunnen jagen, tot de laatste soldaat
toe! Waarom Jezus niet hun Koning wilde worden, begrepen zij niet. Misschien was de tijd nog niet rijp, en moesten ze nog wat langer wachten.
Nu liepen ze verder met Jezus, om het laatste stuk van de reis naar Jeruzalem te lopen. Tegen de avond zouden ze daar zijn.
Om de een of andere reden deed het gerucht de ronde, dat Jezus nu
echt van plan was zich in Jeruzalem bekend te maken als de beloofde
Koning van Israël. De evangelist Lucas vertelt: “Hij was dichtbij Jeruzalem en men meende, dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken”. Dit was de reden waarom Jezus nog een gelijkenis vertelde: “Een
man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren”. Al noemde Jezus
Archelaüs niet bij de naam, Hij dacht ongetwijfeld aan hem; en ook zijn
luisteraars zullen dat hebben gedaan. Als zoon van Herodes de Grote was
Archelaüs een man van hoge afkomst. Maar Jezus was de Zoon van God,
en wie zou van een hogere afkomst kunnen zijn dan Hij? En het verre
land waar Jezus naartoe zou gaan, was niet Rome, waar de keizer op de
troon van het Rijk zat, maar de hemel, waar de troon van God is. En dat
hadden Jezus’ luisteraars kunnen weten, als ze begrepen hadden wat David eens in een psalm had geschreven, over Gods uitnodiging aan Zijn
Zoon plaats te nemen aan Zijn rechterhand in de hemel, totdat Hij Hem
naar de aarde terug zou sturen om Koning te worden in Jeruzalem en
over alle mensen op aarde te regeren. De profeet Daniël had een visioen
(een droom of gezicht) hierover gezien: “In mijn nachtelijke visioenen
zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als
een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties,
welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou
nooit te gronde gaan”. De Joden in Jeruzalem, die niet wilden dat Jezus
Koning over hen zou worden, konden natuurlijk niet achter Hem aan naar
de hemel gaan om dat tegen God te zeggen. Maar ze konden wel weigeren
in Hem te geloven, en zijn leerlingen vervolgen en doden.
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Wat de heer van zijn dienaren verwacht
Voordat de man in de gelijkenis naar een ver land ging, had hij enkele
dienaars van wie hij hoge verwachtingen had, een geldbedrag in handen
gegeven. Daarmee wilde hij hen op de proef stellen. Elk van hen ontving
een even groot bedrag, zeg maar 500 of 1000 Euro. Op de dag dat de
man die koning was geworden terugkwam, was het eerste dat hij deed de
dienaars aan wie hij geld had gegeven, vóór zich laten roepen om te horen wat zij met zijn geld hadden gedaan. De eerste zei tegen hem: ‘Heer,
uw geld heeft tien keer zoveel opgeleverd’. Maar het was nu een koning
tot wie hij sprak; en het loon dat hij
kreeg kon alleen door een koning worden gegeven: “Uitstekend, je bent een
goede dienaar. Omdat je betrouwbaar
bent geweest in iets heel kleins, geef
ik je het bestuur over tien steden’.
De koning maakte hem vorst over een
deel van zijn koninkrijk. Zo ging het
ook met de tweede. Hem was het gelukt het bedrag, dat zijn heer hem
had gegeven, vijf keer zo groot te
maken. Hij kreeg als loon voor wat hij had gedaan het bestuur over vijf
steden. De derde had een heel ander verhaal te vertellen: ‘Heer, hier is
uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terug wil hebben wat hij niet heeft gegeven en oogst wat hij niet heeft gezaaid’. Maar de koning had geen enkele
waardering voor wat hij had gedaan: ‘Waarom heb je mijn geld dan niet
bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met
rente kunnen opeisen’.
Met deze gelijkenis leerde Jezus dat, in plaats van zichzelf Koning te
maken, Hij binnenkort naar God in de hemel zou gaan om door Hem Koning gemaakt te worden. Later zou hij terugkomen als Koning over de
aarde. Dan zou Hij zijn dienaars vragen wat zij hadden gedaan in de tijd
dat Hij in de hemel was. Als zij veel voor Hem zouden hebben gedaan,
zouden zij vorsten worden in zijn Koninkrijk. Maar als zij nu niet voor
Hem werkten, zou er straks geen plaats voor hen zijn in zijn Koninkrijk.
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Jezus’ intocht in Jeruzalem
Lezen: Marcus 11

Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen
Het was een week vóór het Paasfeest, toen Jezus en zijn twaalf leerlingen, samen met veel mensen uit Galilea, omhoog liepen over de lange,
steile weg van Jericho naar Jeruzalem. Een dag eerder hadden ze, volgens het sabbatsvoorschrift, in Jericho gerust. Toen ze bijna boven waren, en het dorpje Betfage te zien was, gaf Jezus twee leerlingen opdracht: “Ga naar het dorp hier vóór je. Meteen als je er binnenkomt vind
je er een jonge ezel vastgebonden staan. Er heeft nog geen mens op gezeten. Maak hem los en breng hem hier. Mocht iemand je wat vragen, zeg
dan: ‘De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen’”.
Wat hier opvalt, is dat zij moesten zeggen: ‘De Heer heeft het nodig’
Israëls Koning had hem nodig om zijn stad, Jeruzalem, binnen te rijden.
Jezus wist dat de eigenaar een ware volgeling was, die geloofde dat Hij
de Messias was en zou doen wat Hij hem vroeg.
Toen de twee een ezelin en haar veulen zagen staan, en deden zoals Jezus had gezegd, mochten ze de twee
dieren meenemen. Zulke ezels waren
iets groter dan de ezels die wij kennen, ongeveer zo groot als een pony,
en werden vaak gebruikt om op te
rijden. Enkele leerlingen legden hun
kleren als een zadel op het veulen;
sommigen legden hun kleren op de
weg waarover Hij zou rijden, als teken van zijn majesteit en hun onderdanigheid aan hun Koning. Anderen
sloegen takken van bomen, en legden
die op de weg om zijn intocht in Jeruzalem feestelijk te maken: “Velen spreidden hun mantels uit op de weg,
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anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten”.
Ze riepen de iedereen bekende woorden van een psalm, die bij het feest
werd gezongen: “Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen,
riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de
Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David”.
Geen van hen snapte toen wat het betekende wat zij deden. Voor Jezus
was dit de vervulling van de woorden van de profeet Zacharia: “Juich,
Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een
ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Hij zal vrede stichten
tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van
de Rivier tot de einden der aarde”. Hij
was geen wereldse koning, met veel
pracht en praal rijdend op een paard,
maar Gods Koning die redding en vrede
voor de wereld bracht. Toen de juichende
stoet Jeruzalem binnenging, raakte de
stad in opschudding en de inwoners vroegen: “Wie is dit ?” Na het antwoord: “Dat
is, de profeet, Jezus, van Nazaret in Galilea”, zullen de meesten hebben gedacht:
‘Daar heb je ze weer, die Galileeërs!’ Hoe
konden zij in deze rabbi, rijdend op een
ezel, de grote Messias-Koning zien? Het was al laat op de dag. De Heer
ging even naar de tempel, om daarna met de twaalf naar het huis van hun
vrienden in Betanië te gaan.

De verdorde vijgenboom
De volgende vier dagen zou Hij voor het laatst tot de Joden in de tempel
spreken. Toen Hij op maandag heel vroeg in de ochtend naar Jeruzalem
terugging, zag hij een vijgenboom langs de weg staan. Het was nog te
vroeg voor de vijgenoogst, maar Hij had honger en misschien zou Hij een
paar kleine, vroegrijpe vijgen tussen de bladeren vinden. Maar Hij vond
ze niet en zei tegen de boom: “Nooit of te nimmer zal er nog iemand
vruchten van jou eten!” Toen Hij de volgende ochtend weer op weg was
naar Jeruzalem, merkten de leerlingen dat de boom verdord was. Het
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komt ons vreemd voor dat de Heer, die altijd wonderen van genezing
deed, zó zou spreken tegen een boom omdat Hij er geen vruchten aan
vond! Maar dit was bedoeld voor de leerlingen, als beeld voor wat er met
Jeruzalem en het Joodse volk zou gebeuren, omdat zij God niet wilden
gehoorzamen en Zijn Zoon niet als hun Koning wilden hebben.

Jezus ontruimt het tempelplein
Toen Hij de tempel binnenging, zag Hij op het grote, prachtige tempelplein – waar Hij in de zuilengangen leerde – hoe mensen daar offerdieren
en vogels verkochten, en ‘heidens’ geld – met de afbeelding van de keizer
– wisselden voor munten die goedgekeurd
waren als tempelbelasting. Alles tegen een
heel hoge wisselkoers natuurlijk, wat de
overpriesters grote winst opleverde. Hij
joeg ze allemaal – met hun schapen, koeien
en duiven – de tempel uit, en gooide de tafels van de geldwisselaars ondersteboven.
Niemand durfde wat te doen, zo groot was
zijn gezag. Het gewone volk zal het stilletjes hebben toegejuicht. Het misbruik van
Gods tempel was schandalig. Jezus zei:
“Staat er niet geschreven: ‘Mijn huis moet voor alle volken een huis van
gebed zijn’? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!”
Als mensen uit andere volken de tempel van de Heer, de God van Israël,
wilden zien, mochten zij niet verder komen dan de voorhof. Die was dus
een soort marktplein geworden, en werd bovendien door dragers van handelswaren gebruikt als de kortste weg van het ene stadsdeel naar het
andere. De overpriesters en schriftgeleerden durfden toen niets tegen
Jezus te doen, maar bespraken wel onder elkaar hoe zij Hem uit de weg
konden ruimen. Jezus ging verder met zijn onderwijs in de tempel. Hij
genas blinden en lammen, die naar Hem toekwamen om genezen te worden, terwijl kinderen de dag van de intocht naspeelden, en daarbij riepen: “Hosanna voor de Zoon van David”. Alleen Hij wist hoe dit zou aflopen, ook al had Hij zijn leerlingen zo duidelijk voorzegd dat Hij moest
sterven en opgewekt worden, voordat Hij zou komen in heerlijkheid om
Rechter en Koning te zijn.
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Vragen in de tempel
Lezen: Marcus 12:13-37

Vragen in de tempel
De geestelijke leiders van het volk ergerden zich aan Jezus’ kritiek op
hen en aan zijn invloed op het volk. Ze bespraken met elkaar hoe zij Jezus uit de weg konden ruimen. Maar dat leek een onmogelijke zaak, omdat duizenden Joden geloofden dat Hij een groot Profeet was, of zelfs
de Messias van Israël. Daarom probeerden zij Hem met listige vragen in
moeilijkheden te brengen.

Belasting betalen aan de keizer
Enkele leerlingen van de Farizeeën gingen tussen Jezus’ luisteraars
staan, en stelden een vraag: “Meester, wij weten dat u oprecht bent … U
… geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten wij betalen
of niet?” Met deze vleitaal wilden zij Jezus verleiden een antwoord te
geven, dat Hem in moeilijkheden zou brengen. Want als Hij zou antwoorden: ‘Nee, niet betalen’, zouden zij Hem bij de Romeinse overheid aanbrengen als iemand die tot verzet opriep. En als Hij zou antwoorden: ‘Ja,
betalen’, zouden zijn aanhangers Hem verlaten, omdat Hij zich aan de
Romeinse overheersers onderwierp in
plaats van Israël van hen te bevrijden.
Jezus doorzag de valstrik direct:
“Waarom stelt u me op de proef? Laat
mij eens een geldstuk zien”. Zij gaven
Hem een zilverstuk. Hij bekeek het en
vroeg: “Van wie is dit een afbeelding en
van wie is het opschrift?” “Van de keizer”, zeiden ze. “Geef wat van de keizer
is aan de keizer”, reageerde Jezus. Want
door die munt te gebruiken gaven ze aan
dat zij zijn bewind hadden aanvaard, en
150

dus de belasting moesten betalen die hij oplegde. Maar Jezus voegde
daar aan toe: “en geef aan God wat God toebehoort”. God was hun ware
Koning, en Hem moesten zij altijd eren en gehoorzamen; zelfs als de keizer hen zou gebieden iets te doen wat in strijd is met Gods Wet. Christenen behoren ook belasting te betalen, en de wetten van de overheid te
gehoorzamen, zolang die niet in strijd zijn met de geboden van Christus.
Hij is hun ware Koning. Toen die Farizeeën zijn antwoord hoorden, waren
zij verbaasd en gingen weg zonder iets te hebben bereikt.

De opstanding
Daarna kwamen de Sadduceeën met een vraag. Zij vertegenwoordigden
de overpriesters en andere rijke mensen in Jeruzalem. De Farizeeën
stonden als leraars dichter bij het volk. De Sadduceeën geloofden alleen
de boeken van de Wet, de eerste vijf boeken van de Bijbel, en dachten
dat daarin geen bewijs was voor een opstanding en een leven in de toekomst. Nu was er in de Wet een voorschrift, dat als een man zou sterven
zonder kinderen, zijn broer moest trouwen met diens weduwe. De kinderen uit dat huwelijk zouden de naam van de gestorven man laten voortleven. Die Sadduceeën wilden het geloof in de opstanding belachelijk maken met een verhaal over zeven broers. Toen de eerste zonder kinderen
stierf, trouwde zijn broer met diens weduwe; toen ook hij stierf trouwde de derde met haar, enzovoorts, totdat alle zeven haar tot vrouw hadden gehad. Nu was hun vraag: “Wie van de zeven zal haar als vrouw hebben na de opstanding?” Let nu op Jezus' antwoord. Hij begon met hen
een standje te geven: “Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet
en evenmin de macht van God”. In die Schriften stond duidelijk dat er
een opstanding uit de doden zal zijn. Dit was voor Jezus Gods Woord,
dat niet veranderd kon worden. Niets is onmogelijk voor God. Hij, die de
mens het leven geeft, is almachtig en kan doden het leven teruggeven.
Hun argument liet zien dat zij niets begrepen van de hoop op leven in
Gods Koninkrijk; want de gelovigen die Christus uit de dood zal opwekken
en eeuwig leven geven, zullen als de engelen zijn en niet meer trouwen
Jezus gaf hun het bewijs van de opstanding juist uit de boeken van de
wet. Toen Mozes schapen hoedde in de woestijn, sprak God met hem vanuit een brandende braamstruik en vertelde dat Hij zijn volk ging bevrijden uit Egypte: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de
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God van Jakob”. Abraham, Isaak en Jakob waren al honderden jaren
dood, en toch zei God; “Ik ben de God van Abraham” - niet ‛Ik was hun
God’. “Hij is geen God van doden maar van levenden”, zei Jezus. De dood
was voor Hem slechts een slaap waaruit God hen weer zal opwekken.

Het belangrijkste gebod
De Farizeeën waren erg onder de indruk van dat antwoord. Eén van hen
stelde een eerlijke en ook belangrijke vraag, om Jezus op de proef te
stellen: “Meester, wat is het grootste gebod in de wet?” Zonder te aarzelen noemde Jezus het gebod in het boek Deuteronomium: “Heb de
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand”. En Hij ging verder: “Het tweede is daaraan gelijk: heb uw
naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat
er in de Wet en de Profeten staat”. Dit antwoord trof de schriftgeleerde, en hij zei: “Inderdaad, meester, wat u zegt is waar”. Niemand durfde
Hem meer iets te vragen. Maar nu had de Heer een vraag aan hen.

Davids Zoon en Heer
“Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon?” “Van David” antwoordden zij. “Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer
noemen?” vroeg Jezus toen, want David zei: “De Heer sprak tot mijn
Heer: Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon
zijn?” Niemand kon daarop antwoord geven. Zelfs Jezus’ leerlingen begrepen het pas na zijn opstanding en hemelvaart. Jezus was inderdaad
een zoon van David, door zijn moeder Maria, maar Hij was ook de eniggeboren Zoon van God. De engel zei tegen Maria: “Hij zal een groot man
worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer,
zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij
koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen”. Hij was Davids Zoon, maar ook Davids Heer. Jezus deinsde
niet terug voor wat Hem te wachten stond, en deed de wil van zijn Vader. Want Hij wist welke heerlijke blijdschap zijn Vader Hem in die
woorden van koning David beloofd had: “Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Sion
(Jeruzalem) reikt de Heer u de scepter van de macht, u zult heersen
over uw vijanden”.
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Wat is het teken van uw komst?
Lezen: Matteüs 24

De grote en prachtige tempel zal worden afgebroken
Elke keer dat Jezus met zijn leerlingen naar Jeruzalem was gegaan, hadden zij de stad al
van veraf op de
heuvels zien liggen, met als blikvanger de overal
bovenuit torenende tempel. Het
was een indrukwekkend gebouw,
waar zij steeds
weer vol bewondering naar hadden
gekeken. En ook als Jezus in de zuilengangen van de tempel het volk en
zijn volgelingen onderwees, keken zij regelmatig om zich heen om ook de
binnenkant te bewonderen, en elke versiering in zich op te nemen.
De leerlingen gingen elke keer weer in gespannen verwachting naar Jeruzalem. Dit was immers de stad waar de troon van de Grote Koning zou
staan. En zij geloofden dat Jezus die Koning was. Maar elke keer gingen
zij weer terug naar Galilea, zonder dat Jezus zich tot Koning had laten
kronen. Maar nu waren zij ervan overtuigd dat het deze keer anders zou
gaan. Veel van hen waren heel erg onder de indruk van de opwekking van
Lazarus, enkele maanden eerder. Dan was er die intocht in de stad, enkele dagen geleden, met al die mensen die hadden gezongen en gedanst. En
vandaag had Jezus de schriftgeleerden met niet mis te verstane woorden bestraft om hun huichelachtigheid. Toch waren zijn leerlingen een
beetje verward uit de tempel vertrokken, omdat hun Meester aan het
eind van zijn strafrede nog iets had gezegd: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat
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de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak
heb ik je kinderen niet willen bijeenbrengen zoals een hen haar kuikens
verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie
stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: vanaf
nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’”. Jezus zou inderdaad de
Koning zijn. Maar wanneer?
Toen zij de tempel uit waren
gegaan door de poort aan de
oostkant, en de Olijfberg
opliepen, draaiden zijn leerlingen zich om, zodat zij nog
een keer naar de tempel konden kijken; en zeiden tegen
Jezus: ‘Wat is het toch een
prachtig gebouw; en dan die
zuilengangen. En kijk eens
naar het met reusachtige
stenen opgebouwde plein *!’ Wat ging er in hen om? Wat wilden zij hiermee zeggen? Ze hadden dit alles toch al zo vaak gezien? Vroegen zij zich
af waarom zij, nu de gelegenheid zo goed had geleken, toch weer de tempel hadden verlaten? Wilden zij Jezus een wenk geven terug te gaan, en
te doen wat zij en het volk van Hem verlangde? Of wilden zij van Hem
een uitspraak dat Hij zich tijdens het Paasfeest tot Koning zou laten
kronen? Het antwoord van Jezus moet hen diep geschokt hebben:
“Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele
steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!”

Een vraag met een lang antwoord
Zwijgend klommen ze de Olijfberg op, en bovenaan gekomen gingen ze
vermoeid zitten. Toen kwam de vraag die hen onderweg zo dwars zat:
“Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen
we uw komst en de voltooiing van de wereld herkennen?” Een logische
vraag, als je er vanuit gaat dat het Koninkrijk elk ogenblik kan worden
uitgeroepen, en je denkt dat Jeruzalem en de tempel het centrum daarvan zullen zijn. Maar zij kregen geen rechtstreeks antwoord.
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Jezus vertelde wat er allemaal zou gebeuren voordat Hij als Koning zou
komen. Het eerste deel van wat Hij zei over toekomstige gebeurtenissen, had te maken met de tijd tot de verwoesting van de tempel, die de
aanleiding waren tot de vraag van de leerlingen. Alles zou nog een tijd
doorgaan zoals ze ‘gewend’ waren: valse messiassen die zouden proberen
mensen achter zich aan te krijgen, aanslagen op de Romeinse bezettingsmacht, dreiging van oorlog, hongersnoden, aardbevingen. ‘Maar’ zei Jezus
‘dit is nog maar het begin; dit zijn de dingen die alle mensen moeten meemaken’. Want hierna gaf Hij een opsomming van wat zij in het bijzonder
zouden moeten doormaken, omdat zij volgelingen van Jezus waren: “Dan
zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken
worden gehaat omwille van mijn naam”. Het gevolg zou zijn dat veel mensen hun geloof in Hem zouden opgeven, elkaar zelfs verraden bij de
Joodse leiders en de Romeinse overheid. En dit is inderdaad allemaal gebeurd, zoals het boek Handelingen van de apostelen laat zien.
Ook vroeg Jezus hun aandacht voor de woorden in het toen bijna 500
jaar oude boek van de profeet Daniël, over een toekomstige verwoesting
van de tempel. Met andere woorden: het had
hen niet moeten verbazen dat Jezus over
haar verwoesting sprak; het was geen waanidee van Hem, maar zijn geloof in deze eeuwenoude door God gegeven profetie. Toen
gaf Hij hun het aankondigingsteken van die
verwoesting: de komst van de tot de tanden
bewapende legers van de Romeinen voor de
poorten van de stad. Het zou een vreselijke
tijd worden voor wie in de stad bleven. Zijn
raad was daarom dan onmiddellijk de stad uit
te vluchten, en alles achter te laten wat zij
daar bezaten. En toen het veertig jaar later zover was, hebben wie die
raad opvolgden inderdaad hun leven gered, terwijl de achterblijvers een
vreselijke dood stierven en de overlevenden als slaven verkocht werden.
En dan is er iets opvallends, wat vaker is te zien in profetie: Het lijkt
alsof de profeet geen duidelijke tijdlijn ziet, en dat de ene gebeurtenis
de andere meteen opvolgt; maar in werkelijkheid kan er lange tijd zitten
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tussen de verschillende delen. Zo lijkt het hier alsof Jezus meteen na de
verwoesting van Jeruzalem zal komen: “Meteen na de verschrikkingen
van die dagen … zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de
komst van de Mensenzoon aankondigt”. Na de verwoesting van de stad en
de tempel waren de verwachtingen dan ook hoog gespannen. Vooral omdat
Jezus ook nog had gezegd: “Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker
nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren”. Daarom was
het boek Openbaring nodig, om duidelijk te maken dat het nog een lange
tijd zou duren, voordat het Koninkrijk op aarde zou komen.
Achteraf weten we dat Jezus niet de generatie bedoelde die de verwoesting van Jeruzalem zou meemaken, maar de generatie die een ander
teken zou zien: “Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken
uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo
moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij
is”. De vijgenboom is een beeld van het volk Israël. Die boom was verdord, en zou pas kort voor de komst van de Mensenzoon weer gaan uitlopen. In dat geval is de terugkeer van Israël naar eigen land, na ongeveer
1900 jaar ballingschap, het teken voor onze generatie dat de komst van
de Koning nu niet lang meer kan duren.

De zekerheid dat het zo zal gaan als Jezus zei
Jezus benadrukte dat zij niet hoefden te twijfelen dat het zo zou gaan
als Hij hun gezegd had: “Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn
woorden zullen nooit verdwijnen”. Maar Hij kon geen antwoord geven op
hun vraag wanneer. Want Hij wist het zelf niet. Alleen God in de hemel
weet dat: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het”.
Betekent dit dan dat zijn komst onverwacht zal zijn? Ja en nee! Als je
let op de tekenen die Jezus gaf, en op de tekenen die in de profetische
boeken staan, dan zul je weten hoever de tijd is gevorderd. Maar voor
wie de Bijbel niet gelooft, gaat het leven gewoon door, en is de komst
van de Grote Koning letterlijk een donderslag bij heldere hemel. Jezus
vergeleek de tijd voor zijn komst met die vóór de grote vloed. Noach was
bezig een ark te bouwen, en vertelde waarvoor die was. Maar de mensen
lachten hem uit en gingen door met hun zaken, met het bouwen van hun
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huizen, met trouwen en kinderen krijgen, tot de deur van de ark dicht
ging en de regen begon te vallen. Toen konden ze niet meer gered worden. Zijn raad was daarom je niet te laten verrassen, en zo te leven alsof
Hij nu, op dit moment, kan komen. En hoe doe je dat? Door God en Jezus
te dienen ten behoeve van anderen. “Gelukkig de dienaar die daarmee
bezig is wanneer zijn heer komt”.

* Een deel hiervan vormt de tegenwoordige Klaagmuur.
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Meer verhalen over het Koninkrijk
Lezen: Matteüs 21:33-22:14; 25:1-13

Geen plaats voor een koning naast de keizer en Herodes
Als je er goed over nadenkt is het best wel raar. De profeten in Israël
hadden steeds weer verteld dat de grote Zoon van David zou komen en
voor eeuwig over de wereld regeren. Dat had de engel Gabriël ook tegen
Maria, de moeder van Jezus, gezegd. Veel Joden die de profetische geschriften geloofden, zagen verlangend uit naar zijn komst.
Maar toen Jezus langs de steden en dorpen van het land trok, om mensen
te genezen en te vertellen over Gods Koninkrijk, zei Hij niet dat Hijzelf
de lang beloofde Koning was. Waarom niet? Omdat de Romeinen dan al
gauw zouden hebben gezegd: ‘In dit land delen wij de lakens uit. Er is
geen plaats voor iemand die koning wil worden. Want er is een keizer in
Rome en over jullie land heeft hij al een koning aangesteld: Herodes’. Zij
zouden dus niet toelaten dat mensen in Hem als Koning zouden gaan geloven, en tegen hen in opstand komen. Hij zou in de gevangenis zijn gezet,
of iets ergers zijn aangedaan. Dus wat deed Jezus? Wat de profeten
hadden gezegd dat Hij doen zou: mensen genezen en vertellen wat zij
moesten doen om Gods Koninkrijk binnen te gaan! Dat had voor iemand
met een beetje begrip van de Schrift genoeg moeten zijn, om in te zien
dat Hij inderdaad de Koning was. En veel mensen zagen dat inderdaad in,
vooral Jezus’ leerlingen. Maar de belangrijkste Joden in het land, de
priesters van de tempel in Jeruzalem en de leraars van het volk, geloofden niet in Jezus. Zelfs na de opwekking van Lazarus uit de dood bleven
ze ongelovig. Ze waren al lang van plan Hem te vermoorden, en zij deden
dat uiteindelijk door Hem naar Pontius Pilatus, de Romeinse prefect, te
brengen, en van hem te eisen dat Hij gekruisigd zou worden. Daarom liet
Jezus, tijdens zijn laatste week van zijn aardse leven, toen Hij in Jeruzalem was voor het Paasfeest, de Joden duidelijk weten wie Hij was. En
hoe erg het was niet in Hem te geloven, en Hem zelfs te willen vermoorden. De beste manier om dit te doen was met een verhaal.
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Een verhaal over een wijngaard
Jezus vertelde dat er eens een man was die een stuk grond bezat; één
van die vele zon beschenen heuveltjes in het land. Hij besloot daarop
druiven te planten, om er wijn van te maken die hij kon verkopen. Hij
bouwde een muur om de wijngaard, zodat vraatzuchtige schapen en geiten er niet in konden komen. Hij hakte een bak uit de rots, waarin zijn
dienaars met blote voeten de druiven
konden treden om ze uit te persen. Ook
bouwde hij een toren om alles te kunnen
overzien. Maar op een dag moest hij
voor lange tijd naar het buitenland, en
hij besloot zijn wijngaard te verhuren.
De huur was een deel van de opbrengst
van de wijngaard. Nadat de druiven in
het eerste jaar van zijn verblijf in het
buitenland waren geoogst en geperst,
kwam een dienaar van de eigenaar om de
afgesproken huur op te halen. Maar in
plaats daarvan mishandelden de pachters hem op een vreselijke manier, en stuurden hem met lege handen
weg. Er volgde een tweede dienaar, en nog een derde, met wie de huurders hetzelfde deden. Ze wilden niets betalen voor hun gebruik van de
wijngaard. Toen de eigenaar wist wat er aan de hand was, besloot hij zijn
eigen zoon te zenden. Hij dacht: voor hem zullen zij toch wel respect
hebben. Maar nee hoor, de huurders hadden daar andere ideeën over:
“Dat is de erfgenaam! Kom op, laten wij hem doden en zo zijn erfenis
opstrijken!” En zij voegden de daad bij het woord.
Snap je dit verhaal? De wijngaard was het land Israël; een heel mooi land
waar de Israëlieten woonden. Het was Gods land, dat de Israëlieten
mochten gebruiken. Zij hadden God daar dankbaar voor moeten zijn, en
Hem een deel van de vruchten moeten brengen, als een offer voor de
Heer. Toen zij dat niet deden, stuurde God Zijn dienaars, de profeten,
naar hen toe. Maar zij mishandelden de een na de ander. Op het laatst
zond God Zijn eigen Zoon. Maar in plaats van respect voor Hem te tonen,
besloten de Joden Hem te vermoorden. Waarop God zei: ‛Dan moeten
jullie het land uit’.
159

En dat is wat er enige tijd na Jezus' kruisdood gebeurde. Zoals Jezus
had gewaarschuwd, werden de Joden weggevoerd naar andere landen.
Dat was bijna tweeduizend jaar geleden; en pas na de Tweede Wereldoorlog zijn veel van hen weer gaan wonen in hun eigen land.

Een verhaal over een bruiloftsfeest
In de loop van deze laatste week in Jeruzalem vertelde Jezus nog een
ander verhaal; ook met een belangrijke les. De profeten hadden gezegd
dat het leven in Gods Koninkrijk zou zijn als het vieren van een feest:
volop eten en veel plezier. Dus begon Jezus met: ‘er was eens’ een koning
die iedereen uitnodigde voor het bruiloftsfeest van zijn zoon. Toen de
afgesproken dag van het feest aanbrak, moesten de dienaars van de koning snel de stad rondgaan en zeggen: “Alles is klaar, we wachten op jullie”. Maar er kwam niemand, zodat de feestzaal leeg bleef. De mensen
hadden meer belangstelling voor hun bezittingen en zaken. De koning was
woedend, en zei: “Ga naar de toegangswegen van de stad en nodig iedereen uit die je daar tegen komt”. Ze hadden veel succes, want de feestzaal liep
nu snel vol met gasten. Terwijl iedereen
zat te genieten van de lekkere maaltijd
en de vrolijke muziek, kwam de koning
binnen om zijn gasten te begroeten.
Toen hij langs de tafels liep, viel zijn
oog op iemand die zijn alledaagse kleren
aan had. Toen hij dat zag werd de koning boos. ‘Hoe durf je hier, in die vieze
versleten kleren, binnen te komen om de
bruiloft van mijn zoon te vieren? Je zag
bij het binnenkomen dat ik iedereen nieuwe kleren had gegeven, zodat
niemand zich hoefde te schamen. Begrijp je niet wat een eer het is hier
in mijn paleis te mogen feestvieren?’ De man wist niet wat hij moest zeggen. Maar de koning riep zijn dienaars toe: “Gooi die man naar buiten!”
Met dit verhaal wilde Jezus twee belangrijke lessen leren. De eerste
was voor de Joden. Gods profeten hadden allen in Israël uitgenodigd
voor het feest dat Hij als Koning aan het organiseren was. Daarna waren
Jezus en zijn leerlingen rondgegaan, om te zeggen dat alles klaar was.
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Maar de Israëlieten lieten merken geen werkelijke belangstelling te hebben. Anders hadden ze wel begrepen dat Jezus de Zoon van de Koning
was, die gekomen was om Gods Koninkrijk op aarde te brengen. Omdat zij
geen gebruik wilden maken van de uitnodiging, zouden Jezus’ apostelen
na zijn dood de wereld ingaan met dezelfde uitnodiging. Dit had Jezus
gezegd na dat andere verhaal over een
wijngaard: “Het Koninkrijk van God zal u
worden ontnomen, en gegeven worden aan
een volk dat het wel vrucht laat dragen”.
De tweede les was, dat iemand die in Gods
Koninkrijk wil komen niet moet denken dat
hij zomaar, zoals hij is, binnen mag gaan,
zonder enige voorbereiding. Hij moet gedoopt worden om, als het ware, de vuile
kleren van zijn oude leven af te doen, en
een nieuw wit kleed, dat Christus hem
geeft, te dragen. Na zijn doop moet hij zorgen dat het kleed wit blijft.
Veel luisteraars begrepen de betekenis van deze twee gelijkenissen. Ze
zagen goed in wat Jezus hiermee bedoelde. Maar ze werden alleen maar
bozer dan ooit. Er is niemand zo doof als iemand die niet wil horen.

Een verhaal over tien meisjes
Jezus had al eerder verteld dat het Koninkrijk nog niet meteen zou komen. Om dit nog een keer duidelijk te maken, vertelde Hij een verhaal
over tien meisjes. Zij gingen samen op weg om de zoon van hun heer, die
op het punt stond te gaan trouwen, tegemoet te gaan. Dat was in die tijd
heel gebruikelijk. De bruid en de bruidegom liepen naar de zaal waar het
feest zou worden gehouden. De familie liep achter hen aan. Deze stoet
liep door de straten van het dorp of de stad, en uitgenodigde vrienden
en bekenden sloten zich daar onderweg bij aan. Zo gingen zij samen naar
de zaal, om samen te eten en een groot feest te vieren. Zodra iedereen
binnen was, ging de deur dicht, en kon het feest beginnen.
De meisjes in dit verhaal waren de bruidegom een heel eind tegemoet
gegaan, maar er was nog steeds niemand te zien. Ze konden dus niets
anders doen dan rustig afwachten. Kennelijk was er iets gebeurd, en begon het feest wat later. Alle tien hadden er rekening mee gehouden dat
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ze waarschijnlijk lang zouden moeten wachten. Een bruiloftsstoet was
vaak lang onderweg, omdat er veel werd gezongen en gedanst. Omdat het
vroeg donker werd, hadden de meisjes hun lampen helemaal vol gedaan
met olie. Toen de stoet lang wegbleef, en het al donker werd, deden ze
alle tien hun lamp aan. Maar toen het zelfs nacht werd, vielen ze van vermoeidheid in slaap. Midden in de nacht werden ze wakker van zingen en
muziek. Vrolijk klonk het: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet”.
Snel stonden ze op. Maar
terwijl ze sliepen was de
olie in hun lampen bijna
opgebrand. Toen bleek
het verschil tussen de
meisjes. Vijf van hen waren zo verstandig geweest er rekening mee te
houden dat het wel eens
heel lang zou kunnen duren. Daarom hadden zij voor de zekerheid een
extra kruikje olie meegenomen. Snel goten ze de olie in hun lampen, zodat ze klaar waren om zich bij de stoet aan te sluiten. De andere vijf
hadden geen extra olie meegenomen. Hun lampen gingen langzaam uit, en
zij konden zich daarom niet aansluiten bij de stoet. Zij riepen naar de
vrolijk wegdansende verstandige meisjes: “Geef ons wat van jullie olie,
want onze lampen gaan al uit”. Maar die
riepen: “Nee, straks is er nog te weinig
voor ons en jullie samen. Zoek liever een
verkoper en koop zelf olie”. Toen de onverstandige meisjes eindelijk olie hadden, hun lampen hadden bijgevuld en
aangestoken, holden ze door de straten.
Maar toen ze bij de zaal kwamen, stonden ze voor een dichte deur. Ze bonsden op de deur en riepen: “Heer, heer,
laat ons binnen!” Het antwoord van de
Heer was een grote schok voor hen: “Ik
ken jullie echt niet”.
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Wat is de les van dit verhaal?
Jezus maakte zo in de eerste plaats duidelijk, dat zijn volgelingen moeten uitkijken naar zijn terugkomst. Maar ook dat iedere volgeling zich
persoonlijk moet voorbereiden. Lid zijn van een kerk zegt niets, als we
niet in verbondenheid met Jezus leven en Hem niet actief dienen. De
schokkende woorden: “Ik ken jullie echt niet” betekenen niet dat de
bruidegom helemaal niet weet wie zij zijn. En ook niet dat Hij niet weet
dat er tien meisjes hadden moeten zijn in plaats van vijf! Ze betekenen
dat de bedoelde vijf, om hun zorgeloosheid en onverschilligheid, niet bij
Hem horen en dat Hij ze niet wil kennen. Daarom is zijn dringende raad:
“Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk
tijdstip hij komt”.
Het verband tussen het verhaal over tien meisjes en dat van het koninklijke bruiloftsmaal, is een bruiloft. Deze beeldt de vereniging van Christus met zijn volk bij zijn komst uit.
Kenmerkend voor het verhaal van de meisjes is, dat de bruidegom wordt
verwelkomd met licht verspreidende lampen. In Openbaring 1 wordt de gemeente
voorgesteld als een kandelaar, die haar
licht in een van God vervreemde wereld
moet blijven verspreiden tot Christus’
komst. Dan zal Hij zijn trouwe, waakzame
dienaren uitnodigen voor altijd bij Hem te
zijn. De komst van Christus behoort daarom centraal te staan in de verwachting van
de gemeente, zoals we ook kunnen zien in
de brieven van de apostelen. In die van
Paulus aan Efeze lezen we: “en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is
en onbesmet”. En in die aan Kolosse: “om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen”. Petrus vatte de betekenis van het verhaal in
zijn tweede brief samen met de woorden: “Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het
geduld van onze Heer uw redding is”.
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33

De avond vóór Jezus’ kruisdood
Lezen: Johannes 11:45-57; Marcus 14:12-52; Johannes 13:1-18:11

Het verraad van Judas
Na de opwekking van Lazarus, enkele maanden vóór het Paasfeest, hadden de hogepriester Kajafas en andere Joodse leiders besloten dat Jezus moest sterven. Zoals zij hadden verwacht, kwam Jezus met honderdduizenden Joden naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Iedere dag sprak Hij de mensen in de zuilengangen van de tempel toe, en gaf
antwoord op hun vele vragen. Zolang er veel mensen om Hem heen waren,
durfde de tempelpolitie Hem niet te arresteren. Jezus wist, dat het
Gods wil was dat Hij aan het eind van die week zou sterven. Twee dagen
vóór het feest vertelde Hij de twaalf, dat Hij tijdens het Paasfeest gekruisigd zou worden: “Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach.
Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden”.
Op het moment dat Jezus dit tegen zijn leerlingen zei, sprak Kajafas
ergens anders in de stad zijn mederaadsleden van de Joodse Raad toe.
Ze maakten plannen Jezus op een listige manier te pakken te krijgen.
Hun probleem was echter hoe zij erachter moesten komen waar en wanneer ze Hem alleen met zijn leerlingen zouden treffen. “We moeten Hem
niet doden op het feest”, zeiden ze, “anders komt het volk in opstand”.
Dat was altijd hun grote angst, want ze waren bang voor een opstand
onder het volk tegen de gehate Romeinen.
Tot hun verbazing en blijdschap kwam tijdens die vergadering één van
Jezus’ leerlingen bij hen. Judas was in
de kring leerlingen de penningmeester,
en stopte al langere tijd een deel van
het geld dat mensen aan Jezus gaven
in eigen zak. Hij was bezig een stuk
grond net buiten de stad te kopen, en
had nog meer geld nodig. Dus beloofde
hij Kajafas te vertellen waar zij Jezus
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te pakken zouden kunnen krijgen. Als loon voor zijn verraad kreeg hij
dertig zilverstukken. Misschien dacht hij: ‛Jezus weet toch altijd te ontsnappen, en ik heb dan mooi het geld dat ik nodig heb’. Maar hij wist ook
dat Jezus telkens over zijn dood in Jeruzalem had gesproken. Hoe zou
Judas hier dan ooit medeverantwoordelijk voor willen zijn, door op deze
manier zijn Heer te verraden? Toen hij later merkte dat Jezus niet ontsnapte, en ter dood werd veroordeeld, schrok hij zo dat hij de zilverstukken op de vloer van de tempel gooide en zelfmoord pleegde.

Voorzichtigheid bij de voorbereiding van de Paasmaaltijd
Tegen het eind van de week vroegen enkele leerlingen aan Jezus waar Hij
het Paasfeest wilde vieren, dan konden ze alles vast gaan klaarzetten.
Judas zal toen zijn oren hebben gespitst, want als hij dat wist kon hij
Kajafas vertellen waar de politie Jezus onopvallend zou kunnen arresteren. Maar Jezus wist wat Judas van plan was; en in plaats van het adres
te geven, stuurde Hij Petrus en Johannes erop uit met een geheimzinnige
boodschap: “Ga naar de stad. Daar zal een man (want een vrouw met een
kruik op haar schouder zou niemand opvallen), die een kruik water
draagt, jullie tegemoet komen; volg hem en dan kom je op het juiste
adres”. Want het was voor Jezus heel belangrijk die laatste avond van
zijn leven ongestoord met zijn leerlingen te kunnen zijn. Hij wilde hen
nog veel vertellen, en zich pas daarna overgeven aan de Joodse leiders.

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen
Jezus had een grote kamer besproken
voor de paasmaaltijd. Toen Hij daar met
de twaalf binnenkwam, stonden er een
kruik water en een wasbak klaar, met
een doek daarbij. Want voordat ze aan
tafel gingen liggen, moesten hun voeten
natuurlijk gewassen worden. Maar er
was geen slaaf om dit te doen, en geen
van de leerlingen was bereid die taak op
zich te nemen. Tot hun schaamte begon
Jezus zelf hun voeten te wassen. Toen
Hij bij Petrus kwam weigerde deze: “O
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nee, mijn voeten zult u niet wassen, nooit!”. Jezus antwoordde: “Als ik ze
niet mag wassen, kun je niet bij mij horen”.
Toen Hij klaar was trok Jezus zijn kleren weer aan, en ging bij hen aan
tafel liggen. “Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?” vroeg hij, “Jullie zeggen altijd ‘meester’ en ‘Heer’ tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook.
Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook
elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Je zult gelukkig
zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt!”

De instelling van het avondmaal
Sinds de uittocht uit Egypte hadden de Israëlieten het Paasfeest gevierd. God had Zijn volk bevolen zo te gedenken hoe Hij hen had verlost
uit hun slavernij in Egypte en naar het beloofde land gebracht. Dat
mochten zij nooit vergeten. Tijdens de paasmaaltijd vroeg Jezus zijn
leerlingen regelmatig samen te komen om aan zijn offerdood te denken.
Wat Hij voor hen had gedaan, moesten ze steeds in herinnering houden.
Hij nam een brood, dankte God, brak het en gaf het hun met de woorden:
“Neem, eet, dit is mijn lichaam”. Daarna nam Hij een beker wijn, en zei:
“Drink allen hieruit.
Dit is mijn bloed dat
voor jullie is gegeven”.
Geen echt vlees van
zijn lichaam of zijn
bloed natuurlijk, maar
wat we noemen symbolen daarvan. Zij
moesten allen van één
brood eten, en uit één
beker wijn drinken, om aan te geven dat zij allen behoorden bij dezelfde
Heer, en allen hetzelfde geloofden. Geen echte maaltijd, zoals het paasfeest, maar een eenvoudige manier om goed na te denken over alles wat
de Heer voor hen had gedaan. Hij zou voor hen sterven en daardoor konden hun zonden voor altijd worden vergeven. “Doe dit om Mij te gedenken”. Hij beloofde dat Hij, als de onzichtbare Gastheer, in de Geest in
hun midden zou zijn; al zouden ze maar met zijn tweeën of drieën zijn.
En als zij iedere week bij elkaar kwamen, om te doen wat hun Heer had
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gevraagd, mochten ze uitkijken naar zijn terugkomst, wanneer Hij met
volgelingen van alle tijden en uit alle landen een groot feest zal vieren:
“Vanaf nu zal ik het paasfeest niet meer eten totdat het zijn vervulling
heeft gekregen in het Koninkrijk van God”.
Tegen het eind van de maaltijd zei Jezus dat één van zijn tafelgenoten
Hem zou verraden. Zij keken elkaar verwonderd aan. Wie zou zoiets ergs doen? Ze
hadden geen enkel vermoeden dat het Judas Iskariot was. En toen Jezus hem zei:
“Doe maar meteen wat je van plan bent”,
dachten ze dat hij nog iets moest gaan kopen. Later pas begrepen zij dat Jezus heel
goed op de hoogte was van Judas’ verraad,
en ook dat Hij zelf de volgende dag gekruisigd zou worden. “Ik vertel jullie dit nu,
voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is”.

Jezus gaat weg, maar zal terugkomen
Nadat Judas was vertrokken, vertelde Jezus zijn leerlingen heel duidelijk dat Hij op het punt stond hen te verlaten. Eindelijk snapten ze dit,
en ze voelden zich diep ongelukkig.
Daarnaast zei Jezus tegen Petrus dat hij vóór de volgende ochtend drie
keer zou ontkennen dat hij een leerling van Jezus was. Petrus kon zijn
oren niet geloven! Hij voelde zich blijkbaar de leider van de twaalf, en
zeker niet de zwakste van hen.
“Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!” En alsof dit niet
genoeg was, bleef hij dit volhouden, en zei met stemverheffing:
“Al zou ik met u moeten sterven,
verloochenen zal ik u nooit!” Arme Petrus! Enkele uren later liep
hij weg uit het paleis van de hogepriester Kajafas, waar Jezus
als gevangene stond, huilend van
bitter verdriet omdat hij drie keer had gezegd: “Ik ken die Man niet!”
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Wat waren de leerlingen verdrietig toen Jezus dit allemaal zei. “Jullie
hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en
niemand zal je je vreugde afnemen”. Op dat moment begrepen zij Hem
niet; dat moest wachten tot zij hun Meester weer levend terugzagen.
Maar Jezus wilde natuurlijk niet dat zij verdrietig uit die bovenzaal zouden vertrekken. Hij dankte hen van harte voor alles wat zij de afgelopen
jaren voor Hem hadden gedaan. En Hij vertelde hun wat Hij voor hen zou
doen: zij kregen een belofte, die belangrijker was dan alle andere: de
dag zal aanbreken dat Hij weer terugkomt naar de aarde, om voor altijd
met hen te zijn. Dan gaat Hij nooit meer weg. Bij zijn terugkomst zal Hij
hun een plaats in zijn Koninkrijk geven: “Jullie zijn in al mijn
beproevingen steeds bij Mij gebleven. Ik bestem jullie voor het
koningschap, zoals mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft:
jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel”. Later
dachten ze eraan dat Jezus al eerder enkele keren hierover had gesproken: “Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en
bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen
naar zijn daden belonen”.
Wat is het heerlijk te weten, dat als wij Jezus nu willen volgen, de belofte aan zijn leerlingen ook voor ons geldt; en dat ook wij plaats zullen
nemen aan zijn tafel in zijn Koninkrijk! Wat zal het fijn zijn om met
Petrus, en Johannes, en Filippus en Thomas en alle anderen te praten
over alles wat zij met Jezus hebben meegemaakt. Ze zullen vast en
zeker veel te vertellen hebben; dingen die door gebrek aan ruimte niet in
de vier evangeliën werden opgeschreven.

“Jullie moeten mijn getuigen zijn”
Jezus sprak ook over hun taak na zijn heengaan. Tot zijn terugkomst
moesten zij iedereen vertellen dat Hij leeft: “Jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest”. En al zou Hij
niet meer onder hen zijn zoals in de jaren daarvoor, Hij beloofde ‘in de
Geest’ met hen te zijn, om hen te helpen met hun getuigenis. Hij herhaalde zijn belofte van een dag of twee eerder: “Ik zal jullie woorden van
wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden
weerstaan of tegengesproken”.
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In de tuin van Getsemane
De stad Jeruzalem lag op een heuvel. Aan de oostkant stroomde de beek
Kidron door een diep dal naar de Dode Zee. Stak je de beek over, dan
kwam je bij een door een muur beschermde tuin met olijfbomen. Jezus
ging hier, vergezeld van zijn leerlingen, vaak naartoe om uit te rusten, te
bidden en wat te slapen. Judas was daar dus ook geweest, en toen Jezus
in de bovenzaal tegen hem zei: “Doe nu maar gauw wat je van plan bent”,
ging hij direct naar Kajafas, om te vertellen waar ze Jezus in het donker
van de avond zouden kunnen arresteren. Kajafas
moest zijn collega’s bij elkaar roepen om hen
van de onverwachte situatie op de hoogte te
brengen. Ze besloten het zekere voor het onzekere te nemen, door naast hun tempelwacht Romeinse soldaten mee te sturen. Dus moest Kajafas laat die avond nog naar de Romeinse prefect Pilatus om toestemming te vragen. Dat
kostte veel tijd, en Jezus in de tuin maar wachten en wachten. Pas diep in de nacht zag Hij eindelijk het licht van de lantarens en fakkels van
een schare mensen, die vanuit de overzijde van het dal naderde. Het lange wachten had Jezus gelegenheid gegeven te denken aan de vreselijke
pijn en vernedering van de komende dag. Maar ook aan hoe Hij, die nooit
enige zonde had gedaan, de last van de zonden van anderen moest dragen
om ze door zijn dood uit te wissen. Hier had Hij het heel moeilijk mee.
Zo moeilijk, dat Hij met zichzelf worstelde, en in gebed met zijn Vader
in de hemel vroeg: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan
mij voorbijgaan! Maar laat het
niet gebeuren zoals ik het wil,
maar zoals u het wilt”. De Vader
stuurde daarop een engel, om
Zijn geliefde Zoon met bemoedigende woorden te versterken.
Daarmee kwam de strijd ten einde, en Jezus bleef tot het einde
van zijn zware beproeving vastberaden.
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Ondanks het maanlicht konden mensen die Jezus niet goed kenden –
vooral de Romeinse soldaten – in de schaduw van de bomen niet goed zien
wie van de twaalf mannen Hij was. Maar daaraan had Judas gedacht. Hij
ging recht op Jezus af, en zei: “Gegroet Rabbi”. En om alle onzekerheid
weg te nemen, gaf hij Jezus het afgesproken teken van een kus. Wat vreselijk gemeen! Zelfs Jezus was blijkbaar
verrast en geschrokken dat een leerling
van Hem, die jarenlang met Hem was
omgegaan, zoiets lelijks kon doen. Hij
keek hem scherp aan en zei: “Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?”
Petrus was woedend. Hij pakte het
zwaard dat hij bij zich droeg, en probeerde met één krachtige slag iemand –
Judas? – te doden. Maar hij was Petrus
te vlug af en sprong opzij, en het
zwaard sneed het oor af van een slaaf die daar stond. Meteen riep Jezus
dit geweld een halt toe: “Weet je niet
dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te
roepen en dat Hij mij dan onmiddellijk
meer dan twaalf legioenen engelen ter
beschikking zou stellen? Maar hoe zouden
dan de Schriften in vervulling gaan, waar
staat dat het zo moet gebeuren?” En Hij
deed wat waarschijnlijk de allerlaatste
van zijn talloze genezingen was: Hij zette
het oor van de slaaf weer terug. De leerlingen lieten daarop Jezus in de steek en
vluchtten zo snel zij konden de tuin uit.
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34

Jezus’ verhoor, kruisiging
en begrafenis
Lezen: Lucas 22:54-23:56 en Johannes 18:12-19:42

Naar de hogepriester Kajafas
Kajafas was opgelucht toen Jezus vóór hem werd gebracht. Bij alle vorige pogingen wist Hij te ontkomen, maar nu
hadden zij Hem in hun macht. Maar voordat zij Hem ter dood konden veroordelen,
moesten ze daarvoor een reden hebben.
En de enige die ze – van de Romeinen –
daarvoor mochten hebben, was godslastering. Intussen hadden zij al getuigen geregeld, die tegen betaling zouden vertellen welke verkeerde dingen Jezus tegen
de Wet van Mozes had gezegd. Maar die
spraken elkaar tegen – foutje in de regie!.
Kajafas, bang dat het toch nog spaak ging lopen, verloor zijn geduld. Hij
wilde de zaak zo snel mogelijk afgehandeld zien, en eiste daarom van Jezus ronduit te bekennen dat Hij de Christus, de Zoon van God, beweerde
te zijn. En toen deed Jezus wat Hij nooit eerder had gedaan: Hij gaf een
direct en helder antwoord. “U zegt het”,
en dat was genoeg voor Kajafas en de
andere leden van de Joodse Raad. Zij
hadden de macht om – met de toestemming van de Romeinse prefect – Jezus te
stenigen wegens godslastering (wat zij
enige tijd later deden met Stefanus, een
volgeling van Jezus). Maar evenals zij
bang waren Jezus te arresteren, uit zorg
dat velen die in Jezus geloofden een rel
zouden veroorzaken, zo waren ze bang
voor wat er zou gebeuren als zij Hem
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zelf doodden. Het was daarom veel beter de prefect en zijn soldaten er
zoveel mogelijk bij te betrekken, zodat ze niet alleen de schuld zouden
krijgen voor de dood van Jezus. Bovendien zouden de Romeinen Jezus
kruisigen, wat zij zelf niet mochten doen. Geen Jood zou ooit geloven in
een gekruisigde Messias; en daarom was het ook de bedoeling van Kajafas en de andere Joodse leiders Jezus te laten kruisigen.

Naar prefect Pilatus
De volgende ochtend vroeg brachten ze Jezus naar Pilatus. Het leek alsof deze moeilijke Joden ineens brave burgers waren geworden; want ze
zeiden: “We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt
belastingen aan de keizer te betalen en
dat hij van zichzelf zegt de messiaanse
koning te zijn”. Maar Pilatus had hun
slimme leugens door. Hij zag goed in dat
Jezus geen misdaad had gedaan, en dat
de Joodse leiders alleen maar jaloers
waren op zijn invloed onder het volk als
leraar. Na zijn eerste gesprek met Jezus, ging hij naar Kajafas en de andere
leden van de Joodse Raad en zei: “Ik heb geen schuld in hem gevonden”.
Maar zij drongen bij Pilatus aan: In heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier!” Toen zag Pilatus een gaatje om
hieruit te komen: koning Herodes was verantwoordelijk voor de orde en
het recht in Galilea! Dus kon hij hem naar hem sturen, want Herodes was
op dat moment ook in Jeruzalem.

Naar koning Herodes
Herodes liet Jezus direct vóór zich brengen, want hij was reuze benieuwd wie Hij was. Ook wilde hij wel eens een van die wonderen zien
waarover hij had gehoord. Maar wat hij ook vroeg, Jezus zei niets tegen
hem. En we kunnen wel voorstellen waarom: omdat hij Johannes de Doper
zo koelbloedig had laten doden. Toen besloot hij zich maar een poosje
met Jezus te vermaken: “Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Je172

zus te honen, en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad
om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus”.

Terug bij Pilatus
Pilatus was dus weer terug bij af. Moest hij het toch weer zelf oplossen.
Hij probeerde de Joodse leiders ervan te overtuigen dat Jezus onschuldig was, want zelfs die wrede Herodes had hem niet veroordeeld en gedood. Ook een volgende poging mislukte. Hij stelde hen voor te kiezen
wie hij zou vrijlaten Jezus of een moordenaar. Tot zijn verbijstering
kozen zij voor de moordenaar...
Kajafas en zijn gezelschap hadden nog een troef in handen. Zij hadden
Pilatus al eerder in moeilijkheden gebracht, door een klacht over hem in te dienen bij de keizer in Rome. Als zij dat weer
zouden doen, liep hij het risico uit zijn
functie te worden gezet. Daarom zeiden ze
tegen hem: “Als u die man vrijlaat bent u
geen vriend van de keizer, want iedereen
die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer”. Waarop Pilatus volledig door de mand viel. Hij kon Jezus onmogelijk vrijlaten, als hij daarbij zelf gevaar
liep zijn positie van prefect te verliezen.

De Romeinse soldaten geselen en bespotten Jezus
Toch moeten we Pilatus nageven dat hij alles probeerde om te voorkomen
dat Jezus werd gekruisigd. Zo stelde hij voor Jezus te geselen en daarna vrij te laten. Maar stel je daarbij niet voor dat Jezus er hiermee met
een makkie af zou komen. Geseling op de Romeinse manier was een vreselijke marteling. Een gesel
was van leer, met gespleten
uiteinden – soms nog voorzien van scherpe voorwerpen – zodat de blote rug en
borst zwaar gewond raakten. Veel slachtoffers be173

zweken eronder. En dit ondanks dat Pilatus tot de conclusie was gekomen: “Ik heb geen schuld in hem gevonden”. Jezus werd door lachende
soldaten uitgekleed en tot bloedens toe geslagen. Het is mogelijk dat ze
stopten met de geseling, voordat Jezus te dicht bij de dood kwam.
Hierna vermaakten de soldaten zich uit haat voor de Joden met hun
slachtoffer: ‘Denk je de
koning van de Joden te
zijn? Dan zullen wij je gepaste eer bewijzen!’ Zij
wierpen Hem een rode soldatenmantel om, en drukten een kroon van dorens
op zijn hoofd. Zij sloegen
Hem met een stok op zijn
hoofd, bogen de knieën
voor Hem, en riepen:
“Gegroet, Koning van de
Joden!” Daarna brachten
ze Hem naar Pilatus terug. Die deed nog een laatste poging het leven van
Jezus te redden. Hij bracht Hem voor de wachtende menigte, wees naar
Hem, en riep: “Hier is Hij, de Mens!” Alsof hij wilde zeggen: ‘Is het nu
niet genoeg? Heeft Hij niet genoeg straf
gehad? Daarom stel ik voor Hem nu vrij te
laten’. Maar als Pilatus dacht dat het zien
van die bloedende Man medelijden bij de
Joodse leiders zou wekken, begreep hij
niet hoe diep en bitter hun haat jegens
Jezus was. Zij spoorden het gewone volk
aan de kruisiging van Jezus te eisen. Met
rauwe kreten riepen ze: “Kruisig Hem!
Weg met Hem!” Niets minder kon hun
woede koelen. Pilatus trok zich terug in
zijn paleis. Al was hij de Romeinse bestuurder, hij had zijn strijd met deze fanatieke en onhandelbare Joden
toch verloren. Intussen voerden zijn soldaten Jezus weg door de nauwe
straten van Jeruzalem, om Hem net buiten Jeruzalem te kruisigen. Zo
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uitgeput was Hij nu, dat Hij onder de last van de zware kruisbalk bezweek. Maar op straat doodvallen mocht Hij niet, want het volk wilde
zijn kruisiging. Zij gaven een vreemdeling, die de stadspoort zojuist was
binnengegaan, bevel de last op Jezus’ schouder over te nemen.

Jezus’ kruisdood
Zo gingen zij de stad uit en kwamen bij Golgotha, een heuvel waarop de Romeinen misdadigers kruisigden. Jezus was die dag niet
de enige: met Hem werden twee misdadigers opgehangen. Voordat de soldaten Hem
vastmaakten, trokken ze zijn kleren uit om
ze onder elkaar te verdelen. Toen ze zagen
dat zijn onderkleed uit één stuk was geweven, en geen naden had, lootten ze daarom.
Zo ging in vervulling wat in Psalm 22 staat:
“Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en
werpen het lot om mijn mantel”. Er wordt ons gelukkig niet veel verteld
over hoe zo’n kruisiging nou echt gebeurde. Wat een gekruisigde voelde
en meemaakte is wel te lezen in Psalm 22 en Jesaja 53.
Een kruisdood was een vreselijk
lijden, dat uren tot meer dan
een dag duurde. Maar ondanks
zijn pijn, dacht Jezus aan anderen in plaats van aan zichzelf.
Zijn eerste woorden aan het
kruis waren: “Vader, vergeef
hun, want ze weten niet wat ze
doen”. Hij dacht ook aan zijn moeder, die huilend bij het kruis stond, en
vroeg zijn geliefde leerling Johannes voor haar te zorgen.
Het was de gewoonte een inscriptie met de beschuldiging tegen de gekruisigde op het kruis te hangen. Pilatus had voor Jezus deze inscriptie
laten maken: ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’. Het stond er in
het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn, zodat de in Israël wonende
Joden, en de Grieks sprekende Joden van buiten het land, maar ook de
Romeinse soldaten konden lezen waarom Jezus was gekruisigd. Maar dat
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was nou precies wat de Joodse
leiders niet wilden. Zij erkenden
Jezus niet als hun koning. De hogepriesters probeerden Pilatus
daarom over te halen de inscriptie
te veranderen: “U moet niet
‘koning van de Joden’ schrijven,
maar ‘Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden’”. Maar
Pilatus antwoordde kortaf: “Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven”. Dat was zijn kleine wraak op hen.
Jezus’ lijden was niet voorbij. “De voorbijgangers kijken hoofdschuddend toe en drijven de spot met Hem: ‘Jij was toch de man die de tempel
kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God
bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet.
Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan
zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat
die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft
immers gezegd: ‘Ik ben de Zoon van God’”. Natuurlijk kon Jezus zijn Vader vragen Hem van het kruis te halen. Maar Hij wist dat dit de enige
weg was om de zonde te overwinnen. Hij vertrouwde helemaal op zijn
redding door zijn hemelse Vader. Niet, zoals de spotters aangaven, de
redding van het kruis, maar de redding uit het gevolg daarvan: de dood.
Zelfs één van de misdadigers bespotte Hem. Maar de ander kwam tot
geloof. Zijn woorden zullen een grote troost voor Jezus zijn geweest:
“Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs
geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze
straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft
niets onwettigs gedaan’”. De man ging zelfs nog een stapje verder. Hij
stond dicht bij de dood, maar geloofde dat er een opstanding zal zijn, en
Jezus het Koninkrijk op aarde zal brengen. De man had veel kwaad gedaan, en wist dat hij het niet verdiende vergeving te ontvangen. Nederig
vroeg hij: “Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt”. De
woorden van de Heer gaven hem rust en blijdschap; want Hij verzekerde
hem die dag, dat hij inderdaad het Koninkrijk binnen zal mogen gaan.
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Opeens, midden op de dag, kwam er duisternis over het land. Niet een
paar minuten, zoals bij een zonsverduistering, maar drie uur lang. Zo
hoefde Jezus niet urenlang in de brandende zon te hangen. Maar veel
belangrijker was de les die de toeschouwers moesten leren. Door hun ongeloof was het totaal duister geworden
in hun hart. Ze hadden het Licht van de
wereld laten doden. Die onverklaarbare
duisternis moet grote indruk op hen
hebben gemaakt. Evenals de laatste
woorden die Jezus uitriep voor Hij
stierf: “Het is volbracht”. Hij had alles
gedaan wat zijn Vader van Hem vroeg.
Dit was een grote opluchting en blijdschap voor Hem, en daarom kon Hij rustig sterven. De Joden kregen toen
nog twee tekenen dat God Zijn Zoon niet had verlaten, maar bezig was in
en door Hem Zijn plan uit te voeren: er kwam een zware aardbeving, en
het grote gordijn in de tempel scheurde van boven naar beneden!

Waarom moest Jezus zo sterven?
Waarom stond de liefdevolle Vader toe, dat Zijn Zoon op deze wrede
manier stierf? En waarom was Jezus bereid
dit lijden en sterven te ondergaan?
Om meer dan één reden. In de eerste plaats
om ons te leren inzien hoe erg het is als wij
God niet gehoorzamen; want alleen door de
dood van Zijn Zoon kon God onze zonden
vergeven. Maar tegelijkertijd om ons te leren inzien hoe groot Jezus’ liefde, en dus
die van God, voor mensen is: “Want God had
de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon
heeft gegeven”. Wat Jezus zei, is daarna
waar gebleken: door zich aan een kruis te
laten verhogen uit liefde voor anderen,
heeft Hij veel mensen als zijn volgelingen
naar zich toegetrokken.
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Een snelle begrafenis
Nu Hij dood was, kon Jezus, die tijdens zijn leven heel veel voor anderen
had gedaan, niets meer doen. Zijn vrienden gebruikten de gelegenheid
iets voor Hem te doen. Jozef van Arimathea was een rijk man, en had –
als lid van de Joodse Raad – niet voor de veroordeling van Jezus gestemd. Nog waarschijnlijker is dat hij en Nicodemus – die bekend stond
als verdediger van Jezus – helemaal niet uitgenodigd waren voor de vergadering waarin Jezus werd veroordeeld. Hij dan ging naar Pilatus, om
toestemming te vragen het
lichaam van Jezus te mogen
begraven in het nieuwe graf,
dat hij voor zichzelf had
laten uithakken in de rotsen
net buiten de stad.
Nicodemus kocht windsels
en heel veel specerijen, om
het lichaam daarin te wikkelen. Enkele ‘vriendinnen’ van
Jezus wilden Hem zalven,
maar daar was geen tijd
meer voor. De dag was om,
het werd al donker; en zonsondergang betekende het aanbreken van de
sabbat. Ze moesten dus wachten tot de sabbat voorbij was.
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God brengt Jezus weer tot leven
Lezen: Matteüs 28:1-15; Lucas 24:1-12; Johannes 20:1-18

Het graf verzegeld en bewaakt
Vóór zijn dood had Jezus steeds weer gezegd, dat Hij op de derde dag
weer tot leven gebracht zou worden. De Joodse leiders waren dit niet
vergeten, en daarom wilden zij dat zijn dode lichaam verbrand zou worden op de vuilnisbelt van Jeruzalem. Jezus’ leerlingen zouden dan nooit
kunnen beweren dat Hij was opgestaan.
Tot hun grote teleurstelling en woede kreeg Jozef van Arimathea – nota
bene een lid van hun eigen Raad – toestemming van Pilatus het lichaam
van Jezus in zijn eigen nieuwe – en dus nog lege – graf te leggen. Daarom
gingen de Joodse leiders
zelf weer naar Pilatus toe,
met hun verzoek: “Heer, het
schoot ons te binnen dat die
bedrieger (Jezus) toen hij
nog leefde gezegd heeft: Na
drie dagen zal ik uit de dood
opstaan. Geeft u alstublieft
bevel om het graf tot de
derde dag te bewaken,
anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen”. Omdat Pilatus
geen zin had in nog meer moeilijkheden, gaf hij opdracht de grote steen,
die voor het graf lag, te verzegelen en die dag en nacht door een wacht
van een viertal soldaten te laten bewaken. En zo werkten de Joodse leiders er zelf aan mee, dat het te bewijzen was dat de leerlingen van Jezus zijn lichaam niet uit het graf haalden, maar dat het op wonderbaarlijke wijze daaruit verdween.
Wat is het dan vreemd dat, terwijl de moordenaars van Jezus goed hadden onthouden wat Hij zei, zijn eigen vrienden en leerlingen zijn opstanding niet verwachtten, en die niet konden geloven nadat die had plaats179

gevonden. Het kan daarom helemaal niet zo zijn, zoals veel mensen nog
steeds beweren, dat zijn leerlingen verzonnen dat Jezus was opgestaan.

Vroeg op de derde dag
Heel vroeg op de derde dag gingen enkele vrouwen samen op weg naar het graf.
De zon was nog niet opgegaan, en op
straat was het doodstil. Ze wisten niet
dat het graf werd bewaakt door soldaten. Ze maakten zich zorgen over hoe ze
de grote zware steen, die vóór het graf
lag, weg moesten rollen. Tot hun grote
schrik zagen zij al van een afstand het
gapende gat van het geopende graf. Toen
zij op een holletje verder liepen, en bij
het graf kwamen, bukten zij zich om erin te kijken. Daar zagen ze niet
het goed ingepakte lichaam van Jezus liggen,
maar twee mannen met blinkende kleren zitten
op één van de uitgehakte banken waarop Hij was
gelegd. Die spraken de vrouwen vriendelijk toe:
“Waarom zoekt u de levende onder de doden?
Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner
u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea
was: de Mensenzoon moest worden overgeleverd
aan zondaars en moest gekruisigd worden en op
de derde dag opstaan”.
Maria van Magdala was ook naar het graf gekomen; maar toen zij zag dat
de steen was weggerold, liep ze zo hard ze kon naar het huis in de stad,
waarvan ze wist dat Petrus en Johannes daar waren. Buiten adem vertelde ze hun het schokkende nieuws: “Zij hebben de Heer weggenomen uit
het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd”. Toen ze
dit hoorden, renden Petrus en Johannes weg – met Maria achter hen aan
– om naar het graf te gaan. Daar gekomen ging Petrus als eerste naar
binnen, even later gevolgd door Johannes. Engelen zagen zij niet, maar
wat zij wél zagen verbaasde hen behoorlijk. Hier waren geen inbrekers
aan het werk geweest, die – om welke reden dan ook – het lichaam van
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Jezus hadden weggehaald. Als dat wel
zo was geweest, hadden ze het lichaam
uit de windsels moeten halen; en dan
waren de specerijen daaruit op de
grond gevallen. Maar alles zag er netjes uit. De windsels en de specerijen
ertussen lagen op hun plaats, alsof de
dode er nog in lag. De hoofddoek lag
apart, op de plaats waar het hoofd had
gelegen. Alles zag er dus uit zoals het
hoorde. Maar er was geen lichaam in de
windsels en geen hoofd onder de
hoofddoek! Jezus was daar op wonderbaarlijke wijze uit verdwenen. Jaren later schreef Johannes in zijn
evangelieboek hoe, wat hij toen zag, hem ineens de schellen van de ogen
had doen vallen: “hij zag het en geloofde, want zij kenden de Schrift nog
niet, dat Hij uit de doden moest opstaan”.
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Jezus verschijnt levend
aan zijn volgelingen
Lezen: Lucas 24:13-49; Johannes 20:19-21:25

Jezus verschijnt aan Maria van Magdala
Petrus en Johannes liepen naar huis terug, ieder met zijn eigen gedachten over wat er gebeurd kon zijn. Maar Maria van Magdala bleef in de
tuin achter, bedroefd en bezorgd. Wie zou het graf zijn binnengegaan
om het lichaam weg te halen? Wat was ermee gebeurd? Toen zag ze iemand in de tuin lopen. Omdat ze dacht dat het de tuinman was, die haar
vast wel kon vertellen wat er was gebeurd, sprak ze hem beleefd aan:
“Heer, als u Hem weggehaald hebt, vertel mij dan, waar u Hem hebt
neergelegd, dan kan ik Hem meenemen”.
“Maria!” klonk het ineens. Eén enkel
woord, maar het was genoeg. Zij keek
Hem eerst verbaasd, en vervolgens heel
blij aan. Jezus, haar Heer, stond levend
vóór haar. Ze knielde voor Hem neer, en
klemde haar armen vast om zijn benen;
zij wilde Hem vasthouden, het liefst voor
altijd. Maar nee, dat kon niet. Maria had
moeten weten dat Jezus daar maar kort
zou zijn. Binnenkort zou Hij al zijn vrienden achterlaten, om naar zijn Vader in de
hemel te gaan. Maar eerst was Hij van
plan aan zijn leerlingen te verschijnen, en Maria moest hen deze boodschap doorgeven: “Dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is,
naar mijn God,die ook jullie God is”.

Jezus verschijnt aan twee van zijn leerlingen
Vroeg in de middag van diezelfde dag liepen twee van Jezus' leerlingen
de stad Jeruzalem uit, op weg naar het dorpje Emmaüs. Ze waren zo in
182

beslag genomen door de gebeurtenissen van de laatste dagen, dat ze niet
hadden gemerkt dat er al een tijdje iemand naast hen liep. Toen ze het
merkten groette de Man hen vriendelijk, en vroeg: “Waar loopt u over te
praten?” Ja, deze Man mocht dat best weten. Maar als Hij uit Jeruzalem
kwam, hoe kon het dan dat Hij zelf niet wist wat daar was gebeurd? Dat
de priesters Jezus van Nazaret aan de Romeinse prefect hadden overgeleverd, met de eis dat Hij gekruisigd moest worden. Dat Hij een profeet was, machtig in woord en werk voor God en het hele volk. Dat zij
zelf sterk in Hem hadden geloofd als de beloofde Messias van Israël.
Dat met zijn dood al hun verwachtingen in één klap verdwenen waren:
“Wij leefden in de hoop, dat Hij degene was, die Israël zou bevrijden”.
Enkele vrouwen die zij kenden hadden wel gezegd dat zij Hem weer levend hadden gezien; maar wat moest je van vrouwenpraat denken? Tot
hun verwondering kregen ze van hun medereiziger geen woord van begrip of
medeleven, maar een scherpe bestraffing: “Hebt u dan zo weinig verstand en
bent u zo traag van begrip, dat u niet
alles gelooft wat de profeten gezegd
hebben!” Met andere woorden: ‘Kennen
jullie de Schriften niet? Hebben jullie
niet begrepen dat al deze dingen, die
jullie Mij net verteld hebben, moesten
gebeuren?’ “Moest de Messias al dat
lijden niet ondergaan, om zijn glorie binnen te gaan”. En na dit te hebben gezegd ging de Onbekende door, van de
ene plaats in de hun zo vertrouwde geschriften, die wij het Oude Testament noemen, naar een andere, en weer een andere, om te laten zien dat
hun profeten deze dingen eeuwen tevoren hadden voorzegd. Hoe meer ze
hoorden, hoe meer deze twee mannen begrepen hoe blind ze waren geweest. Deze boeiende uitleg van de Schrift ging door, tot ze hun plaats
van bestemming bereikten. De Onbekende deed alsof Hij afscheid van
hen wilde nemen om zijn weg te vervolgen, maar ze drongen bij Hem aan
dat Hij bij hen zou blijven. Ze maakten een maaltijd klaar, en namen
plaats aan de tafel. Maar zonder af te wachten wat de gastheer zou
doen, sprak Jezus zelf het gebruikelijke dankgebed uit. Op datzelfde
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moment werd de sluier van hun ogen weggenomen, en wisten zij dat hun
Gast hun geliefde Heer was. Maar het was niet mogelijk hun blijdschap
daarover uit te spreken, want ineens was Hij uit hun midden verdwenen.
Ook op straat was Hij nergens te bekennen.

Jezus verschijnt aan de andere leerlingen
De twee liepen meteen terug naar Jeruzalem, om het geweldige nieuws
aan de andere leerlingen te vertellen! Maar daar gekomen bleek dat die
nieuws hadden voor de twee mannen uit Emmaüs: Jezus was aan Petrus
verschenen! En terwijl ze allen druk met elkaar praatten, met de deur op
slot uit angst dat ze gevangengenomen zouden worden door de Joodse
leiders, stond Jezus ineens in de kamer. Ze konden hun ogen niet geloven: was het werkelijk hun Heer, of was het een droom? Jezus had al
eerder de twee mannen uit Emmaüs bestraft, en nu moest Hij zijn teleurstelling over de anderen uitspreken: “Waarom zijn jullie zo ontzet en
waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten,
Ik ben het zelf. Raak me aan”. En alsof deze verzekering niet genoeg
was, vroeg Hij: “Hebben jullie hier iets te eten?” En nadat ze Hem een
stuk geroosterde vis hadden gegeven, at Hij dat voor hun ogen op.

Jezus verschijnt aan Thomas
Het allerergste geval van het ongeloof in Jezus’ opstanding, was dat van
zijn leerling Thomas. Die was er niet bij toen Jezus aan de andere leerlingen verscheen. Natuurlijk vertelden die hem later dat de vrouwen
Jezus hadden gezien, en Petrus, de twee mannen uit Emmaüs, en al de
andere leerlingen. Geloofde Thomas hen? Helemaal niet! Hij bleek
koppiger te zijn dan de koppigste ezel. Anderen mochten dan lichtgelovig
zijn, hij was nuchter en veel te verstandig om in de verleiding te komen
al die mooie praatjes te geloven. ‘Die gauw gelooft, is gauw bedrogen’.
Thomas leek bijna trots te zijn op zijn ongeloof: “Alleen als ik de wonden
van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als
ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven”.
Aan het eind van die eerste week na de kruisiging was Thomas wel bij de
leerlingen (hij dacht dus nog een leerling van Jezus te zijn), toen Jezus
weer verscheen. Jezus sprak hem persoonlijk aan met de vraag (of was
het een bevel?): “Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je
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hand in mijn zij. Wees niet langer
ongelovig, maar geloof”. Jezus had
goede reden diep teleurgesteld te
zijn in Thomas. Hij had als apostel
de taak anderen ervan te overtuigen
dat Jezus als de Heiland, Verlosser,
van Israël was opgewekt uit de
doden – en hij wilde het zelf niet
geloven! Wat was zijn reactie toen
hij had gedaan wat Jezus zei? Hij
was heel ontdaan, toen hij besefte
hoe groot zijn ongeloof was geweest, en riep uit: “Mijn Heer, mijn
God!” Ja, toen geloofde hij het wel.
Hij zag in hoe moeilijk het zou zijn mensen te overtuigen die Jezus niet
hadden gezien; want hijzelf – die Jezus wel had gezien en gekend – was
nauwelijks te overtuigen: “Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig
zijn zij die niet zien en toch geloven”.

Jezus verschijnt in Galilea
Verreweg de meeste mensen die in Jezus geloofden, woonden in Galilea.
Jezus wilde dat ook zij in zijn
opstanding zouden geloven. Daarom
vertelde Hij de elf wanneer en waar
zij Hem zouden zien. Hoe dit alles
werd geregeld wordt niet verteld. De
leerlingen gaven elkaar waarschijnlijk
mondeling de geheime tijd en plaats
door; want deze ontmoeting was
alleen voor hen, en niet voor de vele
nieuwsgierigen. Het is mogelijk dat
hun ontmoeting plaatsvond op een
berg in Galilea vroeg in de ochtend –
voordat de meeste mensen de nieuwe
werkdag waren begonnen. Veel van
deze leerlingen waren eerst ongelovig, toen Jezus op enige afstand van
185

hen verscheen; maar toen Hij dichterbij kwam waren zij er zeker van
dat Hij het was. Dit zal de gelegenheid zijn geweest waarover Paulus
twintig jaar later schreef: “Daarna is hij verschenen aan meer dan
vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven
zijn, maar de meesten nu nog leven”. Blijkbaar herhaalde Jezus bij deze
gelegenheid zijn opdracht aan de elf, dat zij het evangelie in de hele
wereld bekend moesten maken: “Ga dus op weg en maak alle volken tot
mijn leerlingen, door hen te dopen”.

Jezus verschijnt bij het Meer van Galilea
De ontmoeting met vijfhonderd leerlingen kon uiteraard alleen plaatsvinden nadat zij hier een bepaalde tijd en plaats voor hadden afgesproken.
Jezus had hen daar zelf naartoe laten komen. Maar dat ging niet altijd
zo. Meestal wisten zijn leerlingen niet wanneer en waar Jezus de
volgende keer zou verschijnen. Toen Petrus tegen zes andere leerlingen
zei dat hij weer op het Meer van Galilea ging vissen, zoals in de tijd vóór
hij Jezus was gevolgd, besloten ze met hem mee te gaan. Maar ze vingen
die hele nacht niets.
In de vroege ochtend riep een Man
op de oever: ‘hebben jullie daar een
paar vissen?’. ‘Nee’, riepen ze terug,
‘We hebben vannacht zelfs niet één
klein visje gevangen’. De Man antwoordde hen daarop: ‘Gooi het net
dan eens aan stuurboord uit’. Toen
ze dat deden, hadden ze ineens
zoveel vissen in hun net, dat ze het
niet aan boord van het schip konden
krijgen. Johannes begreep meteen
wie die Man was. “Het is de Heer”
zei hij tegen Petrus, die als ervaren
visser druk bezig was hun vangst
binnen te halen. Impulsief als altijd, sprong Petrus meteen het water in
om zo snel mogelijk bij Jezus te zijn. Het was nog maar een klein stukje,
maar toch…. Toen de anderen even later met de boot de oever bereikten,
zagen ze brood liggen en een kolenvuur branden. Petrus ging terug naar
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de boot om te helpen de vangst aan land te brengen. Die was zo groot,
dat ze benieuwd waren hoeveel vissen ze in hun net hadden: Nadat zij ze
hadden geteld, bleken het er honderddrieënvijftig te zijn – en geen
kleintjes! Jezus maakte hun ontbijt klaar, en riep: “Kom, eet iets”, en Hij
gaf ieder er wat van.

Petrus toont berouw over zijn verloochening van Jezus
Jezus was op de dag van zijn opstanding aan Petrus verschenen. Ongetwijfeld had hij toen zijn berouw bij Jezus uitgesproken, dat hij tijdens
diens verhoor had ontkend een leerling van Hem te zijn, en Jezus
gevraagd hem te vergeven. Maar in de bovenzaal in Jeruzalem, een paar
uren vóór Jezus gevangen werd genomen, had Petrus gesproken alsof hij
méér liefde voor zijn Heer had dan wie dan ook. In aanwezigheid van de
anderen had hij gezegd: “Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!”
Daarom wilde Jezus hem, nu ze met zijn allen rustig op het strand zaten
te eten, waar al die anderen bij waren de gelegenheid geven zijn berouw
te tonen over zijn verloochening van zijn Meester, en zijn verkeerde gedrag tegenover zijn collega’s. En ondanks alles wat er was gebeurd,
maakte Jezus hem en de tien anderen duidelijk, dat Petrus nog steeds
een leidende taak onder hen had.
Tot driemaal toe had Petrus nadrukkelijk gezegd dat hij Jezus niet
kende. Nu kreeg hij van Jezus
drie keer de vraag: “Simon, zoon
van Johannes, heb je mij lief,
meer dan de anderen hier?” De
eerste keer antwoordde hij: “Ja,
Heer, u weet dat ik van u houd”.
De tweede keer zei hij weer: “Ja,
Heer, u weet dat ik van u houd”.
Maar toen Jezus het een derde
keer vroeg, was Petrus heel verdrietig en zei: “Heer, u weet
alles, u weet toch dat ik van u
houd”. Jezus kende hem toch
goed genoeg, en hoefde hem daar
toch niet steeds weer naar te
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vragen? Na ieder antwoord van Petrus zei Jezus tegen hem: “Weid mijn
lammeren ... Hoed mijn schapen ... Weid mijn schapen”. Petrus had heel
erg gefaald; maar ondanks dat kreeg hij nu, onder de leiding van Christus
– die hij later ‛de Opperherder‛ noemde – de grote verantwoordelijkheid
voor al Jezus’ volgelingen te zorgen, met de zorgzaamheid van een liefdevolle herder voor zijn kudde.
Niet alleen Petrus, maar ook de andere leerlingen hadden een grote taak.
Jezus ging weg, en zij moesten de leiding overnemen. Zij moesten niet
alleen hun eigen volk Israël, maar ook mensen in andere landen vertellen
dat Jezus de Koning van Israël is, dat God Hem heeft opgewekt uit de
doden, dat Hij nu in de hemel is en binnenkort zal terugkomen om Gods
Koninkrijk op aarde te brengen: “Trek heel de wereld rond en maak aan
ieder schepsel het goede nieuws bekend”.
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Jezus’ afscheid en hemelvaart
Lezen: Lucas 24:50-53 en Handelingen 1:1–11

Terug in Jeruzalem
Ongeveer vijf weken na Jezus' opstanding waren zijn elf leerlingen weer
terug in Jeruzalem. Nog tien dagen later – vijftig dagen na het Paasfeest, toen Jezus werd gekruisigd – zou het volgende feest op de Joodse kalender plaatsvinden: het Feest van de weken, of Pinksteren. Dan zou
er iets geweldigs gebeuren. Ze waren weer in de bovenzaal, waarin de
laatste tijd zoveel was gebeurd. Voor de
laatste keer verscheen Jezus in hun midden. Maar er was geen paniek, zoals de eerste keer. Misschien waren zijn leerlingen
zelfs niet verbaasd. Waarschijnlijk had
Jezus deze ontmoeting met hen afgesproken. Net als op de avond vóór zijn dood,
toen zij samengekomen waren om het Paasfeest te vieren, was er blijkbaar gelegenheid voor een lang gesprek. Jezus nam de
tijd om te doen wat Hij op de avond van de
dag van zijn opstanding had gedaan met de twee mannen uit Emmaüs: hun
laten zien hoe zijn lijden en dood stond opgeschreven in hun geschriften,
ons Oude Testament: “Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de
profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan
om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de
Schriften over hem geschreven stond”.
Waarom was het zo enorm belangrijk dat zijn leerlingen goed zouden
begrijpen wat de profeten in Israël eeuwen tevoren over Hem hadden
voorzegd? Omdat dit de juiste methode was om ook andere mensen te
overtuigen dat Jezus van Nazaret de beloofde Messias is. Het was voor
de Joden ondenkbaar dat hun Messias gekruisigd zou worden; vooral om189

dat zij dit zelf van de Romeinse prefect hadden geëist. De Joodse leiders hadden bewust op kruisiging aangestuurd, om het volk te laten zien
dat Jezus een vervloekte was; door God en mensen verlaten. Het zou
daarom ondenkbaar en onmogelijk zijn hen ervan te overtuigen dat Jezus
de Messias was, behalve wanneer ze zouden gaan inzien dat dit precies
was wat de profeet Jesaja lang geleden duidelijk had geschreven.
Maar waarom was het dan belangrijk dat andere Joden in Jezus zouden
gaan geloven? Omdat de dood van Jezus een offer was, dat God Hem had
gevraagd te brengen, om de zonden van mensen weg te nemen. Maar die
zonden konden alleen weggenomen worden bij wie in Jezus en in de waarde van zijn offerdood zouden geloven, “want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Dit zei Jezus dan, vlak voor
zijn heengaan naar zijn Vader in de hemel, tegen zijn leerlingen: “en dat
in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis
afleggen, te beginnen in Jeruzalem”.
Ze kregen de taak niet alleen hun eigen volk in hun eigen land, maar ook
alle andere mensen in het buitenland, of zij nu Joden of niet-Joden waren, te vertellen dat Jezus van Nazaret, de Zoon van God is en voor hen
was gekomen en gestorven: “en jullie zullen mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde”.
Daarom gaf Hij zijn leerlingen opdracht in de stad te blijven.
Maar ze mochten daar niet meteen aan de slag gaan. Hij droeg hen op
enkele dagen te wachten, want dan zou zijn belofte in vervulling gaan:
“Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van
de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan”.
Wat voor belofte was dat? Om na zijn heengaan de leerlingen de kracht
van de Geest te geven. Hij zou met hen zijn, en door hen spreken: “want”,
zei Hij, “ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je
tegenstanders kunnen worden weerstaan of tegengesproken”.

Afscheid op de Olijfberg
Misschien ging dit gesprek met zijn leerlingen urenlang door, tot diep in
de nachtelijke uren. Was het dan al vroeg in de ochtend, toen Jezus met
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hen de stad uit ging om naar de Olijfberg
te gaan? Veertig dagen daarvoor waren ze
midden in de nacht diezelfde kant op gegaan. Jezus was toen op weg naar Gethsemane, om daar te bidden en zijn arrestatie
af te wachten. Zijn leerlingen waren toen
doodsbang voor iets vreselijks dat zou gebeuren, zonder te weten wat dat zou zijn.
Nu was alles zo heel anders. Voordat Jezus
van hen wegging stelden ze de vraag die al
een hele tijd op hun lippen brandde: zou Jezus meteen zijn Koninkrijk
uitroepen? Maar daarop gaf Hij geen antwoord. Het moment van de
komst van het Koninkrijk was niet hun zaak. Zij moesten zich helemaal
richten op hun eigen taak: aan iedereen het evangelie van de komst, offerdood en opstanding van Jezus van Nazaret bekendmaken.
Toen zij op de Olijfberg – ten oosten van Jeruzalem – om Hem heen
stonden, begon Hij voor hun ogen op te stijgen. Drie van hen hadden op
een andere berg gezien hoe een bijzondere wolk van licht en heerlijkheid
op Jezus kwam. Nu kwam er weer
zo’n wolk langs, waarin Jezus werd
verborgen en van hen weggenomen.
Ze stonden maar te kijken naar die
opstijgende wolk, die steeds kleiner en kleiner werd, tot er niets
meer van te zien was. En ook daarna bleven ze maar staan turen!
Aandacht voor iets anders hadden
ze niet, tot zij ineens schrokken
van een stem. Vlak bij hen stonden
twee mannen in witte kleding – wat
de vrouwen bij het graf ook hadden gezien. Engelen dus! Zij hadden een prachtige boodschap:
“Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie
midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als
jullie hem naar de hemel hebben zien gaan”.
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De belofte van Jezus’ terugkomst
Op dezelfde wijze! Jezus ging weg als Mens, die zij konden zien en met
wie zij konden praten. Zo zal Hij ook terugkomen. Hij ging weg in een
wolk van heerlijkheid en zo zal Hij weer terugkomen. Dat had Hij zelf
gezegd: “dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst
van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van
ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister”.
Dit is nu al tweeduizend jaar geleden, en nog steeds wachten de gelovige
volgelingen van Jezus op de vervulling van die belofte. Maar het is niet
zo als bij ons mensen, die wel iets beloven maar het niet doen. Christus
zal terugkomen! Dit had de Heer zijn leerlingen ook voor zijn dood meer
dan eens gezegd; maar zolang Hij bij hen was, konden zij die belofte niet
begrijpen. Maar nu was hen alles duidelijk. Op de laatste reis naar Jeruzalem voor zijn dood, had Hij in een gelijkenis gesproken over een man
van hoge geboorte die naar een ver land ging en terug zou komen als Koning. Jezus is die man van hoge geboorte, en het verre land waar Hij is
heengegaan is de hemel, waar God Hem tot Koning heeft gekroond.
Straks zal Hij dan met macht en in heerlijkheid verschijnen om Koning
over de hele aarde te worden, zoals zij al lang hadden geloofd.
Veel langer zullen wij niet hoeven te wachten. Want Jezus vertelde wat
er vlak voor zijn wederkomst zal gebeuren: “wanneer dat alles staat te
gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!”
De dingen waarover Hij sprak zijn sinds zijn hemelvaart steeds weer gebeurd. Maar in onze tijd is Israël, volgens Gods eeuwenoude profetieën,
teruggekeerd naar eigen land. En omdat dit het teken is dat de komst
van Christus nabij is, hebben wij extra reden om te bidden: “Kom, Heer
Jezus!”
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De geboorte van de gemeente
Lezen: Handelingen 2:1-16 en 8:26-40

De gave van de heilige Geest
De Heer Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht als zijn apostelen overal
de boodschap van zijn offerdood, opstanding, hemelvaart en terugkomst
bekend te maken. Te beginnen in Jeruzalem, dan verder in Judea en Galilea, daarna in Samaria, en tenslotte in de hele wereld. Want alle mensen
moesten het evangelie over Hem horen.
Om deze opdracht uit te kunnen voeren, hadden ze bijzondere kracht
nodig. Daarom zei Jezus, toen Hij afscheid van hen nam, dat zij in Jeruzalem moesten blijven tot zij de kracht van de heilige Geest zouden ontvangen. Langer dan tien dagen
hebben zij daar niet op hoeven te
wachten. Het was de tijd van het
tweede Joodse feest: Pinksteren, dat vijftig dagen na het
Paasfeest werd gevierd. Op die
dag was de kleine kring van Jezus’ volgelingen – ongeveer 120
personen – in een huis in Jeruzalem bij elkaar gekomen. Plotseling hoorden ze een aanzwellende
windvlaag en zagen zij boven ieders hoofd iets dat op een vuurvlam leek. Dit was het teken dat
Gods Geest over hen was gekomen. Onder de invloed van de Geest loofden ze God om Zijn grote daden,
zoals profeten in het verleden ook hadden gedaan. In dit geval was de
opstanding en verhoging van Christus de grote, ja de grootste daad van
God. Ze gingen de straat op – waarschijnlijk naar de tempel. Want daar
zou ruimte genoeg zijn om veel mensen toe te spreken. Niet alleen spra193

ken Jezus’ apostelen en andere leerlingen daar met luide stem, maar ze
gebruikten ook de verschillende talen van de landen vanwaar de luisteraars naar het feest in Jeruzalem waren gekomen!
Toen zij zagen hoe opgewonden die mannen
spraken, zeiden enkele luisteraars tegen
elkaar: “Ze zullen wel dronken zijn!” Waarop Petrus zei: “Deze mensen zijn niet
dronken, zoals u denkt; het is immers pas
het derde uur na zonsopgang”. En uitgaande van deze uitstorting van de kracht van
de heilige Geest, vertelde Petrus dat dit
de vervulling was van de profetie van Joël:
“Aan het einde van de tijden, zegt God, zal
ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten”.
.

Na deze inleiding sprak Petrus, samen met de andere apostelen, de toegestroomde menigte toe. Hij begon met Jezus van Nazaret die, zoals ze
allen wisten, de afgelopen jaren overal in het land veel wonderen van genezing had gedaan. Herinnerde eraan dat de Joodse leiders in Jeruzalem
hadden besloten dat Hij moest sterven, en Hem aan de Romeinse prefect
hadden uitgeleverd, met de eis dat Hij gekruisigd moest worden. En vertelde dat dit allemaal de vervulling was van wat de profeten in Israël
over de Knecht van de Heer hadden voorzegd.
Enige tijd daarvóór had Christus hier uitvoerig over gesproken; en Petrus gaf deze dingen op die Pinksterdag door. God Zelf had besloten dat
Zijn Zoon zou sterven. Maar Hij had Hem ook uit de doden opgewekt,
zodat Hij weer leeft: ‘Onze vader David was een profeet en hij heeft
over Christus’ opstanding geschreven, zeggende dat God Hem niet in de
dood zou laten maar Hem over enkele dagen weer tot leven zou brengen’.
‘Nou’, vroegen ze, ‘waar is Hij dan nu? Als Hij weer leeft, waarom staat
Hij dan niet in levende lijve voor ons, zodat we Hem allen weer kunnen
zien en naar Hem luisteren?’ Hun antwoord luidde: ‘Omdat Hij nu nergens
op aarde te vinden is. Jullie weten dat God, in een andere psalm van David, de Heer van David uitnodigt naast Zich, op Zijn troon in de hemel, te
194

komen zitten: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd”. We hebben het
aan Jezus Christus te danken, dat God Zijn Geest aan Jezus’ volgelingen
heeft gegeven. Daarom moeten jullie inzien en geloven dat God Hem tot
Heer en Messias heeft gemaakt – Jezus, die jullie lieten kruisigen’.

Wat moeten we doen?
Petrus’ toespraak maakte grote indruk op de luisteraars. Ze voelden zich
medeverantwoordelijk voor Jezus’ kruisiging, en vroegen Petrus en de
apostelen die naast hem stonden: “Wat moeten we doen broeders?” Petrus antwoordde hierop dat zij, als zij in Jezus als de Messias van Israël
geloofden, in zijn naam gedoopt moesten worden. Drieduizend van hen
waren zo overtuigd, dat zij zich inderdaad lieten dopen. Zo gingen Jezus’
woorden tot Petrus en de andere apostelen in vervulling: “Op deze rots
zal Ik mijn gemeente bouwen”. Zo ontstond de gemeente van Christus.
Allen die zich lieten dopen, en in Jeruzalem woonden, kwamen vanaf dat
moment dagelijks samen om onderwezen te worden door de apostelen, en
met elkaar te praten over hun geloof, te bidden en te eten. Die samenkomsten gebruikten zij ook om met brood en wijn te denken aan de offerdood van Jezus, en God te bidden om zijn beloofde terugkomst. Anderen die ergens anders in het land woonden, hadden daar hun bijeenkomsten. Allemaal zagen zij verlangend uit naar de terugkomst van de
Heer, die hen zo lief was.

De genezing van een verlamde
Na het Pinksterfeest gingen de apostelen door met de prediking van het
evangelie. Toen Petrus en Johannes enkele dagen later via een poort het
tempelplein opliepen, zagen zij bij de ingang een verlamde die zat te bedelen. Petrus keek hem doordringend aan, en zei: “Zilver en goud bezit ik
niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!” Ineens kreeg de man gevoel in zijn benen. Hij merkte
dat ze sterk genoeg werden om te gaan staan, en deed meer dan wat Petrus zei; want hij ging met de apostelen naar de zuilengangen van de
tempel. Niet lopend, maar springend en dansend omdat hij het zo fijn
vond weer sterke benen te hebben. En omdat hij geloofde dat God dit
had gedaan, dankte hij Hem keer op keer hardop.
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Allen die gewend waren op de gebedsuren
en op sabbat naar de tempel te gaan,
hadden die bedelaar vaak gezien en kenden hem dus heel goed. Uit medelijden
met hem hadden veel mensen hem vast
wel eens wat muntjes gegeven. Daarom
waren ze stomverbaasd hem daar nu te
zien staan, gezond en dolblij dat hij was
genezen. Eerst keken ze vol verwondering
naar hem, en vervolgens naar Petrus en
Johannes die naast hem stonden. Petrus
zag meteen in wat een prachtige gelegenheid dit was, om aan alle mensen die erbij
stonden over Jezus te vertellen. Hij zei: “Israëlieten, waarom bent u zo
verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of
vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen?” Toen vertelde
Petrus dat Jezus dit wonder vanuit de hemel, door zijn apostelen, had
gedaan. En ook dat Jezus terug zou komen om Gods Koninkrijk op aarde
te brengen. Weer kwamen veel mensen tot geloof in Christus.

Stefanus
Niet alleen de apostelen, maar ook anderen die tot geloof waren gekomen, spraken openlijk in de tempel en in de vele synagogen in Jeruzalem
over Jezus. Een van hen was Stefanus. Hij had een belangrijke taak in de
gemeente gekregen, want er waren veel armen en hij werd samen met
enkele ander broeders gekozen om te helpen bij de zorg voor hen.
Toen hij de aanwezigen in de synagoge vertelde hoe belangrijk het is in
Jezus te geloven, waren de Joden erg boos op hem. Ze sleepten hem
voor de Joodse Raad. Als Stefanus schuldig was aan godslastering, hadden zij de macht hem te straffen met de dood door steniging. Stefanus
vertelde de Raad hoe de Joden van het begin af aan Gods dienaars hadden verworpen. De broers van Jozef waren zo jaloers, dat zij hem als
slaaf naar Egypte verkochten. Toch kon, dank zij hem, de hele familie
van hun vader Jakob in Egypte gaan wonen, en hadden zij genoeg te eten.
Toen de Israëlieten slaven waren geworden, wilde God hen redden door
Mozes. Maar dat wilden ze niet, en zij zeiden tegen Mozes: “Wie heeft u
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tot overste en rechter over ons aangesteld?” Daarom moest Mozes uit
Egypte vluchten, en hij keerde op Gods bevel pas veertig jaar later terug
om zijn volk uit slavernij te bevrijden. Het was Stefanus’ bedoeling verder te gaan, en te zeggen dat evenals de Joden lelijk deden tegen Jozef
en Mozes, zij dat nu ook tegen Jezus van Nazaret deden. Evenals Mozes
terugging naar Egypte, zo zal ook
Christus terugkomen naar de aarde om
zijn volk te bevrijden uit de macht van
vijandige mensen. Maar zo ver kwam
hij niet. De Joden waren zo woedend,
dat zij onmiddellijk een einde maakten
aan zijn toespraak. Op dat ogenblik
zag Stefanus zijn levende en verhoogde Heer. Hij zei: “Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods
rechterhand staat”. Zij stopten hun
vingers in hun oren, en begonnen luid
te schreeuwen. Ze sleurden hem de
stad uit en stenigden hem. Terwijl zij dat deden bad Stefanus: “Heer,
reken hun deze zonde niet aan”.

Filippus en de kamerheer
De Joden in Jeruzalem waren niet tevreden met de dood van Stefanus.
Hun volgende stap was andere volgelingen van Christus, met uitzondering
van de apostelen, uit de stad te verjagen. Maar waar zij ook kwamen vertelden deze volgelingen het goede nieuws van Jezus’ opstanding en terugkomst. Filippus ging bijvoorbeeld naar Samaria, waar hij veel mensen
genas en tot geloof bracht. In zijn boek, de Handelingen van de apostelen, schreef Lucas: “Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van
het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen”.
Kort daarna verscheen een engel aan Filippus met de boodschap: “Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza”. Op de
afgesproken tijd en plaats wachtte Filippus af, tot hij vanuit Jeruzalem
een wagen zag naderen. Daarin zat een man, een Ethiopische kamerheer,
die hardop las – wat in die tijd heel gewoon was – uit een boekrol van de
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profeet Jesaja – wat minder gewoon was, want het was niet makkelijk
aan zo’n rol te komen en bovendien waren die heel duur. Filippus vroeg
hem: “Begrijpt u ook wat u leest?” De Ethiopiër antwoordde: “Hoe zou
dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?” Hij nodigde Filippus uit in te
stappen en bij hem te komen zitten en het hem uit te leggen.
Het Schriftgedeelte dat de man las
was één van Jesaja’s profetieën over
de Knecht van de Heer, die veel moest
lijden en dan sterven als een offerlam:
“Als een schaap werd hij naar de slacht
geleid; als een lam dat stil is bij zijn
scheerder deed hij zijn mond niet
open. Hij werd vernederd en hem werd
geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde
leeft hij niet meer”. De man vroeg Filippus: “Kunt u me zeggen over wie de
profeet het heeft? Over zichzelf of
over een ander?” En dat gaf Filippus een prachtige gelegenheid hem te
vertellen over Jezus van Nazaret. Dat Hij kort daarvoor door zijn volk
was verworpen en aan de Romeinse macht overgeleverd, met de eis dat
Hij gekruisigd zou worden. En toch had Hij, met al zijn genezingen, niets
anders dan goed gedaan voor iedereen! De kamerheer luisterde met grote belangstelling. Hij had in Jeruzalem vast en zeker veel over Jezus
gehoord; en waarschijnlijk wist hij dus wat de apostelen over Hem predikten. Nu zag hij goed in dat hun boodschap waar was.
Na enige tijd zagen ze water – misschien het water van de Middellandse
Zee, die niet ver van Gaza lag. “Zie, daar is water” zei hij, “Wat is er tegen dat ik gedoopt wordt?” Niets! Want hij geloofde het evangelie. Hij
liet de wagen stilstaan. Ze daalden samen in het water af, en Filippus
doopte de kamerheer. Ze namen afscheid van elkaar, en de kamerheer
zette zijn reis voort, met een blij hart dat hij tot geloof in Christus Jezus was gekomen, en kon uitkijken naar zijn terugkomst en de stichting
van Gods Koninkrijk op aarde.
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De roeping van Paulus
Lezen: Handelingen 9:1-31

Saulus, de vervolger van de gemeente van de Heer
Toen de Joden in Jeruzalem Stefanus stenigden, paste een jongeman –
die Saulus heette – op hun kleren. Hij was geboren in de stad Tarsus in
het oosten van wat nu Turkije is. De rabbi’s in de synagoge daar hadden
hem onderwezen in de Schriften. Hij was een uitstekende leerling, en
kon rabbi worden, en zelfs wetgeleerde. Zijn vader had kennelijk behoorlijk wat geld, want hij stuurde hem naar Jeruzalem, om verder te
studeren bij de grootste wetgeleerden. Later zei hij zelf dat hij dit
deed bij niemand minder dan de beroemde Farizese geleerde Gamaliël.
Misschien stond hij bij andere Farizeeën, toen Jezus op Golgota – net
buiten de stad Jeruzalem – werd gekruisigd. Hij hoorde dat Jezus’ volgelingen enkele weken daarna het volk leerden dat Jezus de Messias van
Israël was, ondanks dat zij Hem hadden
gekruisigd. Ze beweerden ook dat Hij
drie dagen na zijn kruisdood was opgewekt uit de doden, en na veertig dagen
was opgenomen in de hemel, om plaats te
nemen aan de rechterhand van God.
Maar Saulus geloofde dit helemaal niet.
Het idee alleen al dat de beloofde Messias van Israël een kruisdood zou sterven, was voor hem afschuwelijk. Daarom
wilde Saulus helpen de hele sekte van de
Nazarenen – zoals men de volgelingen
van Jezus van Nazaret noemde – uit te roeien. Hij haalde mannen en
vrouwen naar de synagoge om gestraft te worden.

Naar Damascus
Toen hij merkte dat sommige volgelingen van Jezus, die vasthielden aan
hun geloof, naar de stad Damascus in Syrië waren gevlucht, besloot hij
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daarheen te gaan om ze naar Jeruzalem terug te brengen.
Zo’n reis duurde ongeveer zes dagen. Tijd genoeg dus om goed over het
een en ander na te denken. Telkens zag hij in gedachten Stefanus bij
zijn sterven. Wat zag die man er gelukkig uit toen hij naar de hemel
staarde en riep: “Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan
Gods rechterhand staat”. Waarom had hij gebeden: “Heer, reken hun
deze zonde niet aan”? Zoiets had ook Jezus van Nazaret gezegd, toen
Hij aan het kruis hing. Hoe konden mensen zo vol liefde zijn voor mensen
die bezig waren hen te doden?
Saulus was blij dat hij Damascus uiteindelijk in de verte zag liggen. Over
een paar uur zouden ze daar zijn, en genoeg te doen hebben om niet verder te hoeven piekeren over die vreemde Nazarenen, die hij toch nooit
zou kunnen begrijpen.

Jezus spreekt tot Saulus
Maar ineens straalde er een licht, zo fel
dat hij verblind werd. Op datzelfde moment hoorde hij een stem zeggen: “Saul,
Saul, waarom vervolg je Mij?” Saulus
luisterde verbijsterd naar die stem. Hij
vroeg: “Wie bent u Heer?”. Het antwoord stelde hem bepaald niet gerust:
“Ik ben Jezus die jij vervolgt”. Maar
dat was toch onmogelijk! Had Stefanus
dan toch gelijk gehad? Het flitste door
zijn gedachten: ‘Is Jezus van Nazaret
dan werkelijk levend in de hemel, en
roept Hij vandaar naar mij?’ Zijn medereizigers keken verbaasd naar hem: tegen wie praatte Saulus? Zij hadden wel dat felle licht gezien, maar zij zagen of hoorden niemand. Het
klonk hun alsof het onweerde, dus was dat licht waarschijnlijk bliksem.
Saulus dacht bliksemsnel na: ‘als Jezus leeft, dan is hij (Saulus) bezig
diens volgelingen onterecht te straffen en zelfs te doden.’ Hij, de trotse
Farizeeër, die er zo zeker van was een ijverig dienaar van God te zijn,
bleek dan een vijand van Hem te zijn. Hij had niet geloofd wat Jezus en
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zijn apostelen zeiden. Wat had hij dan nog te verwachten? Totaal van
slag vroeg hij vanaf de grond (vernederd tot het stof) waar hij was
neergevallen: “Wat moet ik doen, Heer?” Jezus had hem op dat moment
kunnen vertellen wat hij de rest van zijn leven zou doen. Maar dat deed
Hij niet. Hij zei alleen dat hij zijn reis naar Damascus moest voortzetten: “Sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet
doen”. Omdat hij verblind was, moesten zijn medereizigers hem bij de
hand nemen om hem daar te brengen, menend dat hij door de bliksem
was getroffen. Als een gebroken mens verborg hij zich in een kamer,
waar hij drie dagen en nachten niets kon zien en niets wilde eten of drinken. Hij wilde alleen zijn en denken, en vastend en biddend afwachten
wat er verder zou gebeuren. Hij dacht na over wat hij zich herinnerde
van Jezus; hoe het kon dat Hij toch Israëls Messias was, en hoe dit met
de Schrift was te rijmen. Zou Hij terugkomen naar de aarde om het Koninkrijk te brengen? Wat zou Hij dan doen? Wat zou Hij doen met een
mens, die zo stom was geweest te denken dat hij zijn volgelingen moest
straffen? Hij had daar nu heel veel spijt van. Maar wat zou er nu met
hem gebeuren? Waarom had Jezus hem, een moordenaar van onschuldige
mensen, niet meteen gedood? Wat was de bedoeling van de opdracht
toch naar Damascus te gaan?

Saulus en Ananias
De volgelingen van Jezus in Damascus hadden goed contact met hun
broeders in Jeruzalem. Nog voordat Saulus naar Damascus vertrok, was
er iemand met dezelfde bestemming vertrokken, om hen te waarschuwen
dat Saulus in aantocht was en zij groot gevaar liepen. Daarom was het
voor Ananias zo’n schok, toen Jezus hem de opdracht gaf naar een zeker
huis in de Rechtestraat te gaan om deze fanatieke Saulus te dopen! Jezus wist toch net zo goed als hij welke vreselijke dingen deze man deed,
en waarom hij naar Damascus was gekomen? “Heer, van veel kanten heb
ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan”’
Het kon toch niet werkelijk de bedoeling van Jezus zijn, dat hij deze
man moest gaan dopen? Toen Ananias Jezus’ antwoord op zijn bezwaren
hoorde, was zijn verbazing nog groter: “Ga, want hij is het instrument
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dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden
omwille van mijn naam”. Saulus, de gevreesde vervolger, zou dus vanaf nu
zelf vervolgd worden als hij de boodschap van Jezus, die hij als een misleider en een vijand had gezien, in vele landen ging vertellen.
Na drie dagen van ernstig denken en bidden in het duister, voelde Saulus
een hand op zijn schouder, en hoorde hij een vriendelijke stem tegen
hem zeggen: “Saul, broeder”. Wat was hij blij Ananias te kunnen vertellen hoe Jezus hem was verschenen en wat Hij had gezegd. En Ananias
kon op zijn beurt Saulus vertellen dat Jezus ook tot hem had gesproken.
Saulus moest onmiddellijk gedoopt worden, en op grond van zijn geloof in
de opgestane Jezus zouden hem al zijn zonden vergeven worden.
Bij zijn doop riep Saulus de Heer Jezus aan met de bede: “Heer, vergeef
mij!” Hij stond uit het water op met een blij hart; o zo dankbaar dat al
het kwaad dat hij deed hem was vergeven. Ook werd hij genezen van zijn
blindheid, en zag het vriendelijke gezicht van Ananias en later van andere volgelingen van Jezus in Damascus. Enkele dagen eerder waren ze voor
Saulus nog vijanden van God, en dus ook van hem. Nu waren zij zijn broeders en zusters in het geloof, leden van Gods familie.

Saulus spreekt in de synagoge over de levende Jezus
Op sabbat ging Saulus naar de synagoge. Dat was hij al van plan, en hij
had kunnen verwachten dat hij als geleerde rabbi uitgenodigd zou worden daar een toespraak te houden. Dat gebeurde inderdaad, maar hij had
iets heel anders te vertellen dan wat zijn luisteraars hadden verwacht.
Zij waren dan ook stomverbaasd! Wat er enkele dagen daarvóór met hem
was gebeurd, toen hij hun stad naderde. Dat hij Jezus van Nazaret zag,
en wat Hij tegen hem had gezegd. Waarom Jezus, als de Messias van
Israël, gekruisigd moest worden, vóórdat Hij Koning kon worden. En
waarom het dringend nodig was gedoopt te worden. Onmiddellijk merkte
Saulus de waarheid van Jezus’ woorden, dat hij veel moest lijden. Want
de Joden werden na hun eerste verbazing erg boos op hem. Toen Saulus
in Damascus bleef, en doorging met de Joden in de stad over Jezus te
spreken, besloten zij te doen wat de Joden en hijzelf in Jeruzalem met
Stefanus hadden gedaan: hem vermoorden. Ze hielden de wacht bij de
poorten van de stad, zodat hij niet kon ontsnappen. Maar zijn nieuwe
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broeders en zusters kwamen hem te hulp.
Eén van hen had een huis op de stadsmuur, en midden in de nacht lieten zij
hem in een mand aan een touw vanuit een
raam langs de muur zakken, zodat hij kon
vluchten. Wat een vernedering voor deze
geleerde en geprezen rabbi! Toch was dit
nog maar het begin van een leven vol gevaren, dat in Rome zou eindigen – naar
wordt aangenomen – door het zwaard van
een Romeinse soldaat.

Teleurstellingen in Jeruzalem
We kunnen ons voorstellen wat Saulus het liefst zou hebben gedaan: zo
snel mogelijk naar Jeruzalem teruggaan, en zijn collega’s en de mensen in
de stad vertellen wat hij had meegemaakt. Niet alleen om erger te voorkomen voor de volgelingen van Jezus – die nu zijn broeders en zusters
waren geworden – maar ook om zijn collega’s ervan te overtuigen dat Jezus toch leeft, zodat ook zij in Hem zouden gaan geloven. Want wie anders dan hij, die de Schriften zo goed kende, zou daaruit kunnen bewijzen dat Jezus de Messias is?
Jezus had tegen Ananias gezegd, dat Saulus zijn naam zou bekendmaken
onder heidenen, koningen en kinderen van Israël. Met dat laatste kon
Saulus wel wat! Met heidenen hadden de Joden niet zoveel op; dat waren
‘godlozen’ waar God zich niet om bekommerde.
Hij ging inderdaad naar Jeruzalem, waar hem een dubbele teleurstelling
wachtte. De volgelingen van Jezus bleven liever bij hem uit de buurt,
omdat zij niet konden geloven dat Saulus zich had bekeerd en nu één van
hen was. Gelukkig was er een trouwe dienaar van Jezus, die Barnabas
heette, die zag dat het geloof van Saulus echt was. Hij bracht hem bij
de apostelen, die aandachtig luisterden naar wat Saulus vertelde, en hem
helemaal vertrouwden. Vanaf dat moment mocht hij met hen mee als zij
de stad ingingen om het evangelie te vertellen. IJverig en vol van de heilige Geest sprak hij met Joden die, net als hij, uit andere landen naar
Jeruzalem waren gekomen. Maar zij waren net zo fanatiek tegen Jezus
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als Saulus nog maar korte tijd daarvóór was geweest, en wilden hem doden. Gelukkig kwamen enkele broeders dit te weten. Zij brachten Saulus
naar de stad Caesarea aan de kust, zodat hij met een boot naar zijn geboortestad Tarsus kon vertrekken.
Later, toen hij na vele zendingsreizen in Jeruzalem was teruggekeerd en
werd gevangengenomen, sprak hij de aanwezige Joden toe. Hij vertelde
hen wie hij was, hoe het kwam dat hij naar Damascus was gegaan, en wat
er in Jeruzalem was gebeurd. Op een dag was hij in de tempel om God te
aanbidden. Toen verscheen Jezus hem, en zei dat hij zo snel mogelijk
moest vertrekken uit Jeruzalem, omdat de mensen daar niet wilden luisteren naar zijn boodschap. Saulus was het daar toen helemaal niet mee
eens, en hij sputterde tegen: “Heer, ze weten toch dat ik vroeger de
mensen die in u geloven heb laten opsluiten in de gevangenis en dat ik hen
in de synagogen heb laten geselen? Ook toen Stefanus zijn getuigenis
over u met de dood moest bekopen, was ik erbij. Ik hield de mantels van
degenen die hem doodden in bewaring en keurde de moord op hem goed”.
De Heer was echter heel beslist: “Maar Hij zei tegen mij: ‘Ga, want ik wil
je naar de heidenen sturen, ver van hier’”.
In Tarsus moest hij wachten op de dingen die zouden gaan gebeuren.
Want de Heer had grote plannen met mensen die niet tot het Joodse
volk behoorden, waar Hij Saulus goed voor kon gebruiken. Maar eerst
moest de apostelen en andere gelovigen duidelijk worden gemaakt, dat
de Heer inderdaad de niet-Joden ook wilde redden. En dat was nog niet
zo eenvoudig...
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40 De

niet-Joden horen er ook bij
Lezen: Handelingen 9:32-11:18

Tabita wordt opgewekt uit de dood
De volgelingen van Jezus, die na de steniging van Stefanus uit Jeruzalem
werden gejaagd, gingen naar de steden en dorpen van hun land. Ze vertelden dat Jezus was opgewekt uit de doden, en bij God in de hemel was.
Maar ook dat Hij zou terugkomen om Gods Koninkrijk op aarde te brengen. Veel mensen kwamen daardoor tot
geloof, zodat overal in het land gemeenten van de Heer Jezus ontstonden. De
apostel Petrus trok rond om ze te helpen. Toen hij in Joppe (Jaffa) aan de
Middellandse Zee kwam, was daar net
een geliefde zuster, Tabita, overleden.
Zij gaf de arme gelovigen altijd hulp, en
maakte kleren voor hen. Haar dood was
voor allen in de gemeente heel verdrietig. Petrus vroeg iedereen de bovenzaal,
waar zij samen rouwden, te verlaten. Hij
knielde voor haar lichaam, en bad dat zij weer levend zou worden. Daarna
stond hij op, riep haar naam, en zei: ‘Tabita sta op!’ En inderdaad stond
zij op... Dit grote nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door de
stad, en veel mensen kwamen daar tot geloof.

Petrus krijgt bezoek
De volgende dag kreeg Petrus bezoek van drie mannen. Ze vertelden hem
dat zij dienaars waren van de Romeinse legerofficier Cornelius, die in
Caesarea woonde, 45 km daar vandaan. Die had veel waardering voor het
Joodse geloof, en gaf geld aan arme Joden. Hun meester, vertelden zij,
was aan het bidden, toen hij in een visioen een engel zag, die hem opdroeg een zekere Simon, of Petrus, uit te nodigen. Die zou hem dan vertellen wat hij moest doen.
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Je zou denken dat Petrus meteen met hen mee zou gaan. Maar zo eenvoudig lag dit niet. Een Jood zou geen huis van een niet-Jood binnengaan,
en al helemaal niet met hem aan één tafel eten. Bovendien hadden Petrus
en de andere apostelen en leerlingen van Jezus het evangelie alleen nog
maar aan Joden verteld. Ze dachten dat zij het niet aan niet-Joden
(heidenen) mochten bekendmaken. De Joden waren Gods volk, en daarom
rein. Niet-Joden waren onrein. Kort voordat de mannen bij het huis kwamen, was Petrus het platte dak opgegaan om verkoeling door een zeewindje te zoeken, terwijl hij
op een maaltijd wachtte. Hij
raakte in een soort trancetoestand. Hij zag de hemel
opengaan, en iets naar beneden komen dat op een groot
laken leek. Daarin zaten verschillende soorten dieren:
viervoeters, reptielen en vogels. Een stem uit de hemel
zei: “Ga je gang, Petrus:
slacht en eet!” Waarop hij
antwoordde: “Geen sprake van, Heer! Ik heb nog nooit gegeten van iets
wat verwerpelijk of onrein is”. De stem zei weer: “Wat God rein heeft
verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen”. Dit gebeurde drie
keer, waarna het laken weer werd opgetrokken in de hemel. Welke les zit
hier voor mij in? vroeg Petrus zich af. Later vertelde hij: “Precies op dat
moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven, drie mannen aan; ze
waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De Geest zei tegen mij dat ik
zonder aarzelen met hen mee moest gaan”. Toen begreep Petrus wat de
droom betekende. Al was Cornelius geen Jood, het was geen probleem
met deze mannen mee te gaan en het huis van Cornelius binnen te gaan.

Petrus bij Cornelius
De volgende dag gingen zij op weg, en de volgende dag kwamen ze in Caesarea aan. Petrus had enkele gelovige broeders gevraagd met hem mee
te gaan; want hij wilde dat ook zij later aan de anderen zouden kunnen
vertellen wat er gebeurde. Het was voor hen een vreemde ervaring in
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een Romeins huis te zijn, in het gezelschap van Cornelius en zijn genodigde vrienden. Cornelius vertelde hem zelf nog eens het hele verhaal, en
besloot: “We zijn hier ten overstaan van
God bijeen om te luisteren naar alles wat u
door de Heer is opgedragen”. Dankzij de les
uit zijn droom aarzelde Petrus niet hen te
vertellen over Jezus van Nazaret. Al waren
ze geen Joden, zijn luisteraars hadden veel
over Hem en zijn genezingen gehoord. Zulke
wonderen, legde Petrus uit, kon Jezus doen
omdat God Hem de kracht van de heilige
Geest had gegeven. De Joden in Jeruzalem
vermoordden Hem, met hulp van de Romeinen, maar God wekte Hem op de derde dag op uit de doden. Petrus zelf
en zijn medeapostelen ontmoetten Hem na zijn opstanding regelmatig, en
aten zelfs enkele keren met Hem. Bovendien vertelde Jezus hun dat zij
overal in het land de boodschap van zijn offerdood en opstanding moesten gaan vertellen. Want iedereen die in Jezus gelooft kan vergeving van
zijn zonden ontvangen.
Petrus was blijkbaar van plan nog veel meer te zeggen; want achteraf zei
hij: “Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken”! Maar hij kon niet
verder gaan, omdat deze niet-Joden plotseling precies hetzelfde overkwam als de 120 leerlingen op de Pinksterdag. Ze raakten in een opgewonden toestand, en begonnen te spreken in allerlei talen. De heilige
Geest was ook op hen gekomen! Dit kon alleen God doen; wat inhield dat
zij ook in Jezus gedoopt mochten worden en leden van de christelijke
gemeente zijn: “Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?” En Petrus gaf
opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze
Petrus en de broeders bij hem enkele dagen te blijven.

De reactie in Jeruzalem
Het goede nieuws werd meteen aan de apostelen in Jeruzalem overgebracht; maar veel broeders in de gemeente daar werden hier heel ongerust over. Hoe kon Petrus zoiets doen, zonder het eerst met de moedergemeente te bespreken? Wat voor indruk zou dit maken op de vele Jo207

den in Jeruzalem, die niet in Jezus
geloofden? “Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de
Joodse gelovigen hem hierover aan,
en verweten hem dat hij onbesnedenen (heidenen) had bezocht en
samen met hen had gegeten”. Voor
de vierde keer wordt verteld over
de verschijning van Gods engel aan
Cornelius. Toen hij aan het eind van
zijn verklaring was gekomen, vroeg
Petrus zijn luisteraars: “Als God
hun wegens hun geloof in de Heer
Jezus Christus hetzelfde geschenk
wilde geven als ons, hoe had ik Hem daar dan van kunnen weerhouden?”
Uit dit alles begrepen Jezus’ volgelingen dat het evangelie niet alleen
voor Joden was, maar ook voor niet-Joden; waar ook ter wereld. Maar
alles werd pas echt duidelijk toen Saulus door de Heer werd uitgestuurd,
om het evangelie in de Grieks-Romeinse wereld te prediken.
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Petrus gered van de dood
Lezen: Handelingen 12:1-23

Herodes doodt de apostel Jakobus
Toen Jezus nog predikte, vertelde Hij de twaalf dat zij binnen niet al te
lange tijd zonder Hem zouden prediken. Hij waarschuwde dat dit geen
makkelijke taak zou zijn. Mensen die niet in Hem geloofden zouden hun
veel kwaad doen: “Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan
gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen”. Na de steniging van Stefanus en het wegjagen van sommige apostelen en andere leerlingen uit Jeruzalem, hadden
de volgelingen van Jezus daar een tijdlang rust. Maar toen Pilatus, die
Jezus had laten geselen en kruisigen, terug moest naar Rome, kwam er in
zijn plaats een koning – een kleinzoon van de beruchte koning Herodes de
Grote die in Betlehem alle kinderen tot twee jaar oud liet doden. Hij
heette, evenals zijn wrede grootvader, Herodes. Om de Joden een plezier te doen, pakte hij de apostel Jakobus op en liet hem doden.

Petrus wordt gevangengenomen
Toen Herodes zag hoe blij de Joden in Jeruzalem hiermee waren, wilde
hij hen nog meer plezier doen door hetzelfde te doen met de voornaamste apostel: Petrus. Vlak vóór het Paasfeest zette hij hem gevangen, met
de bedoeling hem na het feest te doden. Petrus werd voortdurende bewaakt door vier elkaar afwisselende ploegen van vier soldaten. Wat moet
Petrus hiervan hebben gedacht! Jezus had hem verteld dat hij ter dood
veroordeeld zou worden als hij oud was geworden; en dat was hij op dat
moment nog niet. Wat kon de gemeente doen om Petrus te redden? Het
zou geen zin hebben naar Herodes te gaan, en hem beleefd te verzoeken
Petrus vrij te laten! Ze leken machteloos tegenover zo'n machtige en
wrede koning. Maar dat was niet zo. Want de christenen in Jeruzalem
hadden hun eigen Koning: de Heer Jezus Christus in de hemel, en een
liefdevolle Vader, die naar de gebeden van Zijn kinderen luistert. Daarom bleef de gemeente bidden om Petrus’ bevrijding.
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De nacht vóór het doodvonnis aan hem zou worden voltrokken, lag Petrus
te slapen. Je zou denken dat hij dat helemaal niet kon, uit angst voor wat
de volgende dag met hem zou gebeuren. Maar dat was niet zo. Hij sliep
rustig, terwijl zijn broeders en zusters in een huis niet ver daarvandaan
klaar wakker waren. De ene broeder na de andere sprak zijn ernstig gebed uit tot God om de vrijlating van hun
geliefde Petrus. Tot er op de poort van
het huis werd geklopt. Wie zou dat zijn
op dit uur van de nacht? Was die vreselijke Herodes van plan hen allemaal
gevangen te zetten? Of stond daar nog
een broeder of zuster die met hen wilde bidden? Rhoda, het dienstmeisje,
ging kijken wie het was. Tot haar schrik
hoorde ze een stem met een Galilees
accent, die ze meteen herkende: het
was Petrus. ‘Dus’ dacht ze ‘God hoorde
en verhoorde onze vele gebeden!’ Maar
in plaats van meteen de deur open te
doen, zodat hij naar binnen kon gaan, ging Rhoda blij en opgewonden terug naar de grote kamer om iedereen het nieuws te vertellen. Maar dat
kon toch niet? “Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar, maar ze
bleef volhouden dat het echt zo was”. Terwijl ze allemaal door elkaar
praatten, zich afvragend of dit waar kon zijn of niet, stond Petrus maar
buiten, wachtend tot iemand de deur eens open zou doen. Hij bleef kloppen, tot eindelijk iemand hem binnenliet. Toen kon hij vertellen wat er
was gebeurd.
Hij lag te slapen tussen twee soldaten, die zich aan hem hadden vastgemaakt met twee kettingen. Ineens scheen er helder licht in de kerker.
Een engel in stralende heerlijkheid stootte hem in zijn zij om hem wakker te maken. “Vlug, sta op”, fluisterde de engel, “Doe je gordel om en
trek je sandalen aan”. Toen Petrus klaar was zei de engel: ‘Goed zo! Doe
je mantel om en volg mij’. ‘Wat een rare droom’, dacht Petrus. Hij kwam
veilig langs de eerste en de tweede wacht, en vervolgens bij de grote,
dikke ijzeren toegangspoort. Die ging vanzelf open, en even later stonden hij en de engel op straat. Na die een eindje ingelopen te zijn, was de
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engel ineens verdwenen. Pas toen, in de koelte van de nacht, besefte Petrus dat dit helemaal geen droom was, maar werkelijkheid. Hij was vrij!
Dus had God Zijn engel gezonden, om hem van een zekere dood te redden. Hij moest even nadenken over wat hij het beste kon doen. ‘Ik weet
het! Ik ga naar het huis van Maria, de moeder van Marcus. Misschien zal
ik daar broeders en zusters vinden’. Dat deed hij, en daarom stond hij
daar, in het holst van de nacht, plotseling vóór hen om dit alles te vertellen. Maar het was voor hen allen te gevaarlijk als hij daar zou blijven. Hij
moest een tijdje onderduiken. Ze wilden eerst hun Vader in de hemel
danken, die Petrus had gered. Toen nam hij afscheid van hen, in de hoop
hen later, als het weer veilig zou zijn, terug te zien.
Kun je je de opschudding in de gevangenis die volgende ochtend voorstellen? Stel dat je één van de soldaten daar was, en je Petrus ‘s avonds aan
je had vastgemaakt. Je had gezien dat je collega dat ook had gedaan. Je
was alle drie tegelijk op de grond liggen, en na een uurtje of zo was je in
slaap gevallen. De volgende ochtend wordt je wakker en de ketting zit
nog wel aan jou vast, en ook die aan je collega. Maar Petrus is nergens te
vinden. Hoe is het mogelijk dat hij kon ontsnappen? Herodes begreep het
ook niet. Hij gaf bevel hem overal in het gebouw, en daarna in de stad te
gaan zoeken. Ze moesten hem terugbrengen! Maar hij was niet te vinden.
Herodes kon alleen vaststellen dat dit de schuld was van zijn bewakers,
en hij liet hen in plaats van Petrus doden. Maar lang hoefde Petrus niet
onder te duiken. Want korte tijd daarna stierf Herodes, als straf van
God, aan een heel erg nare en pijnlijke ziekte.
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De eerste zendingsreis
Lezen: Handelingen 11:19-30; 12:24-14:20

Het ontstaan van de gemeente in Antiochië
Sommige volgelingen van de Heer Jezus die uit Jeruzalem moesten
vluchtten, gingen in noordelijke richting, langs de kust van de Middellandse
Zee, en kwamen in de stad Antiochië.
Onderweg vertelden ze iedere Jood die
wilde luisteren over Jezus van Nazaret;
Gods Zoon, die was gestorven als een
offerlam, zodat God de zonden van
mensen kon vergeven. Maar God had
Hem drie dagen later weer tot leven
gebracht, en Hem na veertig dagen tot
Zich geroepen in de hemel. Maar Zijn
belofte was dat Hij Zijn Zoon naar de
aarde zou terugzenden, en Hem Koning over de hele wereld maken.
Antiochië was één van de grootste steden in de wereld van die tijd. Verreweg de meeste van de half miljoen inwoners waren Grieken. Velen van
hen vonden het Joodse geloof in één God, Schepper van hemel en aarde,
veel beter dan al dat primitieve bijgeloof en het brengen van offers aan
de vele goden waarin hun volksgenoten geloofden. Zij woonden de diensten in de synagoge bij, waar zij luisterden naar het evangelie dat Jezus’
volgelingen predikten; en velen kwamen tot geloof in Hem. Ook onder de
Joden kwamen velen tot het geloof dat Jezus van Nazaret de Messias is.
Zo ontstond een grote gemeente van de Heer Jezus in die stad.
Toen de apostelen in Jeruzalem hiervan hoorden, vroegen ze Barnabas
daarheen te gaan, om te onderzoeken of alles in orde was en te bekijken
wat hij voor de jonge gemeente daar kon doen. Barnabas was een goede
volgeling van Jezus, vol geloof en de heilige Geest. Hij werkte erg hard
in de dienst van zijn Heer in de hemel. Hij was heel blij met wat hij zag
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in Antiochië, maar begreep dat de gemeente een heel goede leider nodig had.
Hij dacht aan Saulus, die vele jaren eerder uit Jeruzalem was vertrokken om terug te keren naar de stad Tarsus, waar
hij was geboren en opgegroeid. Tarsus lag
daar niet zover vandaan. Barnabas ging
hem dan ook snel opzoeken, en vroeg hem
mee te komen om de gelovige broeders en
zusters verder onderwijs te geven. Saulus ging inderdaad met hem mee, en samen hebben zij een jaar lang veel kunnen
doen om de gelovigen in Antiochië sterk te maken in hun geloof. Want er
waren heel veel vijanden, die probeerden hen van het geloof in Jezus af
te brengen. Hun oproep aan hen was dan ook telkens te denken aan hun
belijdenis van het geloof bij hun doop, en de Heer trouw te blijven. Overigens werden volgelingen van Jezus, in die tijd bekend als ‘mensen die
de naam van Jezus Christus aanroepen’, in deze stad Antiochië voor het
eerst ‘christenen’ genoemd.
Tijdens het verblijf van Barnabas en Saulus in Antiochië, kwamen er ook
profeten uit Jeruzalem om hen te vertellen dat de Heer een grote hongersnood in het gehele Romeinse Rijk had aangekondigd – die er ook echt
kwam onder keizer Claudius. Met z’n allen besloten zij geld in te zamelen
om hun broeders en zusters in het geloof in Judea en Jeruzalem te helpen. Barnabas en Saulus gingen het naar Jeruzalem brengen; dan konden
ze meteen met de apostelen en oudsten van de gemeente in Jeruzalem
praten. Nadat ze hadden gedaan waarvoor zij waren gekomen, keerden
Barnabas en Saulus terug naar Antiochië. Ze namen ook Johannes mee,
die we beter kennen als de Marcus die één van de evangeliën schreef.

De goedkeuring om verder te gaan met de prediking
Omdat er zo’n grote en sterke gemeente van de Heer Jezus in Antiochië
was ontstaan, met heel veel Griekse gelovigen, kunnen we ons voorstellen
dat zij zich daar gingen afvragen hoe het nu verder moest. Was het de
bedoeling van de Heer dat zij naar andere plaatsen zouden gaan, steeds
verder weg? En moesten ze het evangelie ook aan de Grieken vertellen?
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Ze besloten samen te komen, om te vasten en te bidden tot de Heer hen
een antwoord zou hebben gegeven op hun vragen. En zijn antwoord kwam!
In de vergadering stond een profeet op, die zei dat God Saulus en Barnabas naar andere steden wilde zenden, om de boodschap van Christus en
Gods Koninkrijk overal bekend te maken. Dit kreeg de goedkeuring van
de oudsten. Maar iedereen wist dat het een moeilijke en gevaarlijke taak
zou zijn. Daarom bleven zij nog enkele dagen vasten en bidden, voordat
zij hen met hun zegen lieten vertrekken, met Marcus als hun helper.

De prediking op het eiland Cyprus
Omdat Barnabas afkomstig was van het eiland Cyprus, hadden zij – met
goedkeuring van de Heer – besloten daar eerst naartoe te gaan. Nadat
een schip hen daar had gebracht, liepen zij van stad tot stad. Iedere
sabbat bezochten ze de plaatselijke synagoge, om de aanwezigen te vertellen dat hun lang beloofde Messias was gekomen. Hun regel was: eerst
vertellen we het de Joden, en pas daarna de mensen van andere volken.
Zo kwamen ze ten slotte aan het andere eind van het eiland, waar de Romeinse prefect, Sergius Paulus, zijn paleis had. Hij was benieuwd wat
voor boodschap deze mannen hadden. Hij had veel belangstelling voor
wat zij hem vertelden; want hij had een Jood bij zich, die hem veel over
het Joodse geloof had geleerd. Maar Elymas, zoals hij heette, was het
niet eens met wat Saulus en Barnabas vertelden. Hij sprak hen tegen,
want hij wilde niet dat zijn heer, Sergius Paulus, daarin zou gaan geloven.
Omdat dit een heel erge zonde was “keek Saulus (die ook bekendstond
als Paulus) hem strak aan, en vervuld van de heilige Geest zei hij: ‘U bent
een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een
vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van
de Heer te veranderen in kronkelpaden? Let op: de hand van de Heer zal
u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.’ Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest
zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden”. Geen wonder
dat de prefect diep onder de indruk was en tot geloof kwam.

De prediking in Antiochië in Pisidië
Vanuit de haven van Pafos op Cyprus staken ze de zee over naar Perge, in
de landstreek Pamfylië, in het zuiden van het tegenwoordige Turkije.
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Paulus en Barnabas wilden verder het binnenland ingaan, naar steden die
zij niet kenden, om te prediken. Maar Marcus wilde niet met hen mee!
Misschien vond hij het te gevaarlijk, of kreeg hij vreselijke heimwee.
Hoe dan ook, hij ging met een schip terug naar huis in Jeruzalem.
Paulus en Barnabas gingen samen verder. De eerste grote stad waar zij
kwamen heette ook Antiochië; maar die lag in Pisidië, ver van de stad
waar hun reis was begonnen. Ook hier wilden ze beginnen in de synagoge.
Want daar konden ze niet alleen veel Joden spreken, maar ook nietJoden. Nadat er uit de Schrift – wat
wij het Oude Testament noemen –
was voorgelezen, kreeg de geleerde
rabbi Paulus de gelegenheid te spreken. Hij vertelde zijn luisteraars hoe
Gods beloften door Zijn profeten in
Israël in vervulling waren gegaan met
de komst van de Heiland, Christus
Jezus. Helaas verwierpen de Joden
in Jeruzalem Hem, en leverden Hem
over aan de Romeinse machthebbers
om gekruisigd te worden. Maar de
profeten in Israël hadden eeuwen
eerder gezegd dat dit zou gebeuren.
Zijn dood was een offer om de zonden van mensen weg te nemen. En nu
was Jezus weer levend en bij God in de hemel; want God had Hem uit de
doden opgewekt. Hij zal terugkomen in heerlijkheid en met macht.
Nooit had men in die synagoge zo’n boodschap gehoord. Nadat de dienst
was afgelopen, werd hierover druk gepraat. Veel Joden hadden een te
groot respect voor de Joodse leiders in Jeruzalem, om te kunnen geloven
wat Paulus had gezegd. Het waren vooral de niet-Joden die Paulus’ boodschap prachtig vonden. De volgende sabbat was er weer zo’n dienst; en
de inwoners van de stad waren zo benieuwd wat Paulus te zeggen had,
dat de synagoge stampvol zat. De Joden waren jaloers; want zoiets gebeurde nooit als een van hun eigen sprekers een toespraak gaf. Zij vonden dat Paulus nooit meer mocht komen spreken! Paulus begreep de situatie heel goed. Er was immers een tijd dat hij zelf een van die Joden in
Jeruzalem was, die helemaal niet in Jezus geloofden. Paulus en Barnabas
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zeiden: “De boodschap van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet
waardig acht, zullen we ons tot de heidenen wenden”. En dat deden zij,
nadat zij uit dit Antiochië in Pisidië waren weggejaagd. Maar hun werk
was niet voor niets geweest: er ontstond een gemeente; en vanaf dat
moment predikten de gelovigen daar het evangelie in die hele landstreek,
zodat nog veel meer mensen tot geloof kwamen.

Naar Ikonium
De volgende stad waar zij heen reisden was Ikonium. Ook daar gingen zij
naar de synagoge, en spraken tot Joden en niet-Joden over Jezus van Nazaret. Maar toen ook hier een groot
aantal Joden en niet-Joden tot geloof
in Hem kwamen, werden de Joden die
niet in Hem geloofden jaloers. Zij begonnen in de stad kwaad te spreken van
Paulus en Barnabas. Die konden nog een
tijdje zonder al te veel problemen het
evangelie te prediken: “En omdat daar
veel geloof was, stelde de Heer hen in
staat wonderen en tekenen te doen”.
Door zulke wondertekenen zagen de
mensen nog duidelijker dat Paulus en Barnabas niet zomaar wat zeiden,
maar dat de God en Jezus waarin zij geloofden bij hen was en het hen
mogelijk maakte mensen van hun ziekten te genezen. Maar de niet in Jezus gelovende Joden bleven kwaad van hen spreken, zodat er grote verdeeldheid in de stad ontstond. De toestand werd op het laatst echt gevaarlijk, omdat de Joden hen wilden mishandelen en zelfs doden door
stenen naar hen te gooien. Het leek hen daarom maar beter te vertrekken naar een andere landstreek: Lycaonië.

In Lystra beschouwd als goden en gestenigd
In de stad Lystra gekomen deden zij hetzelfde als in elke andere stad
waar zij tot dan toe waren geweest: naar de synagoge gaan om daar over
Jezus te vertellen. In de synagoge was een man die heel aandachtig luis216

terde als Paulus sprak. Hij was vanaf zijn geboorte verlamd. Paulus zag
het geloof in hem, en zei – zo hard dat
iedereen het kon horen – dat hij op
moest gaan staan. De man deed het, en
kon inderdaad iets dat hij nog nooit had
gedaan: lopen. Wat was hij blij. Maar
toen gebeurde er iets vreemds. De mensen waren zo gewend aan al dat geloof in
veel goden, dat zij dachten dat Paulus en
Barnabas goden waren. Ze wilden hen
zelfs offers gaan brengen, en haalden
offerdieren. Paulus schrok hier zo van,
dat hij uitriep dat dit niet de bedoeling
was, en juist kwam vertellen dat er maar één God is en zij zelf maar gewone mensen waren in de dienst van die God.
Of het diezelfde dag was, of enkele dagen later, is niet bekend, maar
Joden uit Antiochië en Ikonium, die hadden gehoord dat Paulus naar
Lystra was gegaan, kwamen ook daar de mensen ompraten. Toen kwam
het wel zover dat zij Paulus stenigden. En toen zij dachten dat hij dood
was, gooiden ze zijn lichaam buiten de stadsmuur. Maar gelukkig was hij
niet dood. De gelovigen verzorgden hem, en de volgende dag vertrok hij
met Barnabas alweer naar de volgende bestemming: Derbe, waar zij enkele bekeerlingen maakten.
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De tweede zendingsreis
Lezen: Handelingen 14:21-:18:17

Terugkeer naar Antiochië
In Derbe besloten Paulus en Barnabas, langs dezelfde weg die zij gekomen waren, terug te gaan naar Antiochië, waar hun reis was begonnen. Ze
wilden onderweg zien hoe het met de gelovigen in de gemeenten was, en
geloof van hen versterken. Het was namelijk helemaal niet gemakkelijk
voor hen, omdat er veel vijanden van het geloof in Jezus waren. Maar
zoals zij allemaal wisten, had de Heer Jezus zelf ook moeten lijden, en
gezegd dat zij daarom niet vreemd zouden moeten opkijken als zijn volgelingen ook moesten lijden om hun geloof in Hem.
Toen Paulus en Barnabas waren teruggekeerd in Antiochië, hadden zij
natuurlijk veel te vertellen. Naar andere landen te gaan, om het nieuws
van Christus’ komst aan Joden en niet-Joden vertellen, was iets dat ze
niet eerder hadden gedaan. Wat was het voor de gelovigen in Antiochië
geweldig te horen dat er nu in vele steden christenen waren, zoals zij.

Een kwestie over de wet en de besnijdenis
Maar de blijdschap werd al snel minder, omdat er Joden uit Judea kwamen die wel in Jezus geloofden, maar vonden dat de gelovige niet-Joden
zich aan de Wet van Mozes moesten houden en besneden moesten worden. Paulus was het daar absoluut niet mee eens, omdat Jezus juist was
gekomen om mensen te bevrijden, ook van de Wet. De gemeente kwam
samen, en besloot Paulus en Barnabas naar Jeruzalem te laten reizen om
dit met de apostelen en de broeders daar te bespreken.
In Jeruzalem vertelden zij over de zegen die de Heer had gegeven bij
de prediking onder niet-Joden. De broeders in Jeruzalem waren heel blij
dat te horen. Tot ook daar de vraag werd gesteld of deze gelovigen
moesten worden besneden en de Wet naleven. Toen de verschillen van
mening hoog opliepen, herinnerde Petrus de broeders in de vergadering
aan het visioen dat hij had gehad, en aan wat er daarna in het huis van
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Cornelius was gebeurd. Hij vond het niet nodig dat de niet-Joden zich
lieten besnijden en de Wet hielden. Jakobus was het met hem eens, en
de vergadering besloot ten slotte dat het inderdaad niet nodig was.
Zij gaven Paulus en Barnabas een brief mee voor alle gemeenten in de
heidenwereld, waarin zij hun besluit bekendmaakten. Daarmee keerden
zij terug naar Antiochië, terwijl twee broeders, Silas en de ons bekende
Marcus, met hen meereisden om het besluit mondeling toe te lichten.

Weer op reis
Na enige tijd wilde Paulus graag teruggaan naar de steden waar zij op
hun eerste reis waren geweest, om te kijken of het goed ging met de
pasbekeerde gelovigen daar. En omdat de eerste zendingsreis zo gezegend was door de Heer, wilde hij, na die gemeenten te hebben bezocht,
nog verder reizen. Maar hij was het niet eens met Barnabas, die vond
dat ze Marcus mee moesten nemen. Paulus voelde daar niets voor, omdat
Marcus tijdens hun eerste reis terug was gegaan naar Jeruzalem. Ze
besloten uit elkaar te gaan, en in twee teams verder te gaan: Barnabas
met Marcus naar Cyprus, en Paulus met Silas naar andere steden. Uit de
stad Lystra namen zij nog een jonge broeder mee, Timoteüs, die Paulus
jarenlang zou helpen tijdens diens reizen en latere gevangenschap.
Het lijkt erop dat Paulus van plan was direct naar de grote stad Efeze,
aan de westkust van het tegenwoordige Turkije, te gaan; want behalve
aan de vele Joden die daar woonden, zou hij het evangelie kunnen vertellen aan Grieken en Romeinen. Maar op de een of andere manier zei Jezus
hem daar niet heen te gaan. Dus gingen zij verder in noordelijke richting,
tot zij in de havenstad Troas aankwamen. Waar wilde de Heer dat zij
heen zouden gaan? Vanuit Troas staken veel schepen de zee over naar
Macedonië in Europa. Was het Jezus’ bedoeling dat zij daarheen zouden
gaan? Die nacht werd alles duidelijk: “Paulus kreeg … een visioen, waarin
een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom
ons te hulp!’”

Lijden en gevangenschap in de stad Filippi
Paulus wachtte geen moment: de volgende ochtend ging hij heel vroeg op
zoek naar een schip dat hen naar de overkant kon brengen. Daar aangekomen liepen ze naar de dichtstbijzijnde stad: Filippi. Het bleek dat
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daar niet voldoende Joden woonden om een
synagoge te hebben. Er was wel een plek
langs de rivier, waar enkele Joodse vrouwen regelmatig bijeenkwamen om te bidden. Daar gingen Paulus en Silas dan ook
naartoe. Er bleek veel belangstelling te
zijn voor wat Paulus te vertellen had over
de komst van de beloofde Messias. Eén van
de groep, Lydia, had bijzondere belangstelling. Zij had een zaak in dure, fijne en
kleurige stoffen. Zij liet zich dopen, samen
met een aantal vrouwen die voor haar
werkten. En omdat Lydia iets voor de Heer wilde doen, haalde zij Paulus
en zijn gezelschap over bij haar in huis te komen logeren.
Maar er waren in Filippi mannen die niets van Joden moesten hebben. Zij
vonden een aanleiding om hen aan te klagen en voor het Romeinse stadsbestuur te slepen. “Ze zeiden: ‘Deze mensen brengen onze stad in rep en
roer. Het zijn Joden, die een levenswijze verkondigen waarmee wij, als
Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen’”, Paulus en Silas moesten zich uitkleden, en werden gegeseld. Daarna
werden ze in de gevangenis gezet. Natuurlijk konden ze ‘s nachts niet
slapen vanwege de verschrikkelijke
pijn. Maar wat hoorden de andere gevangenen midden in die nacht? Paulus
en Silas zongen psalmen! Zo blij waren
zij dat zij voor hun Heer mochten
lijden, en net als Hij gegeseld waren!
Plotseling begon de grond te trillen en
te beven: een aardbeving! Daardoor
braken de grendels van de zware buitendeur; ook de ketenen van de gevangenen raakten los. Iedereen kon
zomaar weglopen. De gevangenbewaarder was totaal in paniek, want hij
zou de vlucht van zijn gevangenen
moeten betalen met zijn leven, of –
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wat misschien nog wel erger was – als roeier
naar de galeien gestuurd worden. Maar Paulus riep hem luid toe: “‘Doe uzelf niets aan,
we zijn immers allemaal nog hier!’ De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar
binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op
de grond”. Hij wist kennelijk iets van wat
Paulus in de stad had verteld. Nu wilde hij
nog meer weten. Zo kwam hij tot geloof, en
wilde met zijn familieleden gedoopt worden.
De volgende dag moesten Paulus en Silas de
stad verlaten. Eerst gingen ze naar Lydia en andere gelovigen om afscheid te nemen; daarna gingen ze op weg naar een volgende stad.

Nieuwe problemen in Tessalonica
Tessalonica was een handelsstad; daarom waren daar veel Joden, en dus
stond er ook een synagoge. Op sabbat sprak Paulus over Gods beloften
aan Israël en de Messias die zou komen. Hij vertelde zijn luisteraars dat
Jezus van Nazaret die Messias is. Sommige Joden kwamen tot geloof;
maar het waren vooral Griekse vrouwen – die meestal naar de diensten
kwamen – die gedoopt wilden worden. Binnen enkele weken was er een
kleine gemeente, die in één van de huizen in de stad bijeenkwam. Evenals
eerder in Antiochië werden de Joden steeds bozer, omdat mensen die
vroeger naar de synagoge kwamen dat niet meer deden: “Zij werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweegbrachten, ze
schreeuwden: ‘De mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu
ook hier gekomen, allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer
door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus!’ De te
hoop gelopen menigte en de stadsprefecten raakten in verwarring bij het
horen van deze woorden”. Het leek de verantwoordelijke broeders maar
beter dat Paulus en zijn metgezellen de stad verlieten.

Het goede voorbeeld van de Joden in Berea
De volgende plaats, Berea, was vrij klein, maar groot genoeg voor een
synagoge. De mensen waren hier veel vriendelijker. Bovendien wilden ze
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thuis met elkaar te bespreken wat Paulus had gezegd, en de de Schriften (de Bijbel) te kijken of wat hij had gezegd klopte: “De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd
gezegd”. Geen wonder dat veel Joden tot geloof kwamen, en ook veel
Griekse vrouwen en mannen. Maar de Joden uit Tessalonica kwamen daar
naartoe om moeilijkheden te maken. Daarom dacht Paulus dat het maar
beter was te luisteren naar de raad van Silas, en te vertrekken.

In de stad Athene
Terwijl Silas en Timoteüs nog in Berea
bleven, om de pasgedoopte broeders en
zusters verder te onderwijzen, ging Paulus naar de beroemde Griekse stad
Athene. Daar hadden de grootste dichters, filosofen en kunstenaars gewoond.
Overal in de straten stonden standbeelden van beroemde mannen; maar ook veel
afgodsbeelden van Griekse goden. Paulus
las op zijn zwerftochten door de stad de
namen van deze afgoden, tot hij op een
altaar het opschrift zag: ‛Aan de onbekende god‛.
In de straten van Athene was het niet moeilijk met mensen te spreken
over wat je geloofde. Met een Jood zou dat voor Paulus het makkelijkst
zijn, omdat dan alle twee geloofden in één God, de God van Israël. Minder makkelijk was het deze niet-Joden ervan te overtuigen dat er maar
één God is, de Schepper van hemel en aarde. Zijn luisteraars waren wel
erg nieuwsgierig, en vroegen hem in hun Raad een toespraak over zijn
geloof te houden. Het zou geen zin hebben het daar te hebben over de
Joodse Messias. Daarom begon hij te vertellen dat hij die ‘onbekende
God’ wel kende als de ene, ware God is. Hij vertelde van Jezus en zijn
opstanding, en dat Hij naar de aarde terug zal komen als Koning over de
hele wereld. Maar het idee van een opstanding vonden ze heel raar; en
dus hadden ze geen zin verder naar hem te luisteren. Toch waren er ook
hier enkele mensen die wel tot geloof kwamen, en zich lieten dopen.
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Een lang verblijf in de stad Korinte
Omdat Paulus verder niets meer te doen had in Athene, nam hij een
schip naar de grote havenstad Korinte. Het bekendmaken van het evangelie aan zoveel mensen zou een heel grote taak zijn. Hij kon niet van de
wind leven, en had geld nodig
om voedsel te kopen en ergens
te overnachten. Gelukkig zorgde God voor alles, en ontmoette Paulus een paar Joden, Acquila en zijn vrouw Priscilla, die
tenten maakten. Dat was ook
zijn vak, en hij ging voor hen
werken. Paulus kennende, zal
het ons niet verwonderen dat
het niet lang duurde voordat zij tot geloof kwamen en zich lieten dopen.
Nadat Silas en Timoteüs bij hem waren gekomen vanuit Berea, stopte
Paulus met werken voor de kost en sprak in de synagoge zoveel mogelijk
met de Joden over Jezus. In het begin lukte dat wel, maar later waren
veel Joden tegen. Het had geen zin daar door te gaan, en hij huurde het
huis naast de synagoge om daar andere mensen het evangelie te vertellen. Misschien werd hij door al dit werk moe en zelfs wat moedeloos. “In
de nacht zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar
blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar
je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij toe.’ Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte en onderrichtte de
inwoners
over
Gods boodschap”.
Paulus bracht in
die tijd veel mensen tot geloof.
Daarna ging hij
weer terug naar
Antiochië, om verslag uit te brengen van deze reis.
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De derde zendingsreis
Lezen: Handelingen 18:18-20:6

Eindelijk toch in Efeze
Niet lang na zijn terugkeer in de gemeente van de Heer Jezus in Antiochië ging Paulus weer op reis. Eerst wilde hij zijn broeders en zusters in
het geloof in het andere Antiochië, en in Lystra, Derbe en Iconium weer
bezoeken. Wat waren zij blij hun geliefde apostel terug te zien; te horen
van zijn reizen, en te luisteren naar zijn onderwijs! Daarna ging Paulus
wel naar de grote Griekse stad Efeze. Natuurlijk was daar een synagoge,
waar hij de aanwezigen drie maanden lang mocht vertellen van Jezus van
Nazaret. Veel Joden en Grieken vonden zijn boodschap prachtig, en lieten zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Maar zoals altijd waren er
Joden die het evangelie niet konden geloven, omdat zij een heel andere
Messias verwachtten. Zij veroorzaakten moeilijkheden, zodat Paulus
daar niet kon blijven spreken.
In de stad was een school voor volwassenen. Omdat het in de middaguren
zo heet was, mocht Paulus in die tijd een lokaal huren. Twee jaar lang
hield hij daar toespraken over zijn geloof. Nooit eerder was hij zo’n lange tijd op één plaats gebleven. Veel mensen kwamen niet alleen om naar
hem te luisteren, maar ook omdat hij vele zieken genas.

Een volksopstand
Niet ver daarvandaan stond een prachtige tempel, waar mensen overal vandaan naartoe
stroomden om de godin Artemis te aanbidden.
Daardoor kregen niet alleen de priesters, maar
ook zilversmeden die tempeltjes maakten, veel
geld in het laatje. Want de meeste aanbidders
namen bij hun vertrek zo’n tempeltje mee. De
belangrijkste van die zilversmeden was Demetrius. Maar al een tijdje werden er minder
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tempeltjes verkocht dan vroeger. Hoe kwam dat? Dat moest wel de
schuld zijn van die Jood Paulus, met zijn toespraken over één God, de
Schepper van hemel en aarde, de God van het volk Israël. Daarom waren
steeds meer mensen gaan geloven dat hun geliefde godin, Artemis, die
hun stad zo beroemd maakte, maar een afgod was. Demetrius smeedde
een plan: ‘Hij riep de smeden en de arbeiders van de werkplaatsen bij
elkaar, en zei tegen hen: Mannen, jullie weten dat we onze welvaart te
danken hebben aan dit werk. Maar jullie hebben natuurlijk ook wel gemerkt dat Paulus niet alleen in Efeze, maar in bijna de hele provincie
Asia heel veel mensen ervan overgehaald heeft te geloven dat goden die
door mensenhanden worden gemaakt geen goden zijn. Daardoor dreigt
niet alleen dat ons beroep niet meer in eer zal zijn, maar is er ook het
gevaar dat de tempel van de grote godin Artemis niets meer te betekenen zal hebben, en dat zijzelf,
die in heel Asia en in de hele wereld wordt vereerd, niet meer
aanbeden zal worden. Toen ze
zijn woorden hoorden, werden
zijn luisteraars woedend en begonnen te schreeuwen: Groot is
de Artemis van Efeze! De hele
stad raakte in rep en roer’.
Steeds meer mensen sloten zich
aan bij deze protestactie, en in een grote optocht gingen ze naar het
theater, waar ze twee uur lang bleven roepen en schreeuwen.
Paulus vond dat het zijn plicht was die mensen te vertellen van de ware God. Maar zijn vrienden lieten het
hem niet toe, want het was veel te gevaarlijk. Op het
laatst kwam de stadssecretaris – vergelijkbaar met
een burgemeester – die zijn stadsgenoten opriep kalm
te blijven: ‘Iedereen weet toch dat Artemis groot is!
Haar tempel is beroemd als een van de zeven wonderen van de wereld! Als ze niet oppassen, zullen de Romeinse heersers hen lastig vallen omdat ze oproer maken’. Hij sloot daarna de vergadering, zodat iedereen
rustig naar huis kon gaan.
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De collecte in de gemeenten in Macedonië en Griekenland
Na zo’n lange tijd in Efeze wilde Paulus weer verder reizen. Eerst naar
de gemeente te Korinte; want hij had hen beloofd terug te komen. Reizend van de ene gemeente naar de andere in Macedonië en Griekenland,
vroeg hij de broeders en zusters geld te geven voor de armen in Jeruzalem. Paulus was van plan daar zelf ook naartoe te gaan, samen met enkele
goede broeders, die als vertegenwoordigers van alle gemeenten dit grote
geschenk naar Jeruzalem zouden brengen. Het zou veel goeds doen, niet
alleen door de gelovigen in Jeruzalem te laten zien dat zij broeders en
zusters in de hele niet-Joodse (heiden)wereld hadden, maar ook dat die
hen liefhadden en hen wilden helpen in hun moeilijke toestand.
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Naar Jeruzalem
Lezen: Handelingen 20:7-22:29

Een wonder in Troas
Paulus wilde het liefst in een schip naar Jeruzalem reizen. Dat zou veel
sneller en gemakkelijker gaan dan de hele afstand te lopen. Maar hij
hoorde dat enkele passagiers Joden waren, die van plan waren hem onderweg te vermoorden. Op een schip zou hij hun niet kunnen ontvluchten!
Dus besloot hij te lopen, en onderweg de gelovigen te bezoeken.
In Troas ging hij op de eerste dag van de week (zondag) naar de bijeenkomst van de gemeente van de Heer Jezus, in een zaal op de bovenste
verdieping van een gebouw. Vanwege de bijzondere gelegenheid dat Paulus daar was, en hij de volgende dag al weer verder zou reizen, wilde
niemand naar huis. Ze wilden geen woord missen van wat Paulus te vertellen had, ook al ging hij urenlang door met zijn toespraak. Toen het donker begon te worden, staken ze olielampen aan. Daardoor werd het wat
benauwd in de zaal. Rond middernacht dommelde een jongen die in de
vensterbank zat in, en viel uit het raam naar beneden. Tot schrik van allen bleek hij dood te zijn. Maar Paulus kwam er bij en zei: ‘Geen paniek’.
Hij sloeg zijn armen om de jongen heen die, tot blijdschap van allen,
weer tot leven kwam. Daarna ging Paulus nog tot de ochtend door!

Afscheid van de oudsten van Efze
Vanuit Troas liep Paulus verder naar Assus, om daar een schip te nemen
dat langs de kust voer. Hij had al besloten om, na zijn bezoek aan Jeruzalem naar de grote hoofdstad van het Romeinse Rijk, Rome, te gaan.
Toen het schip had aangelegd in Milete, stuurde hij een boodschap naar
de oudsten van de gemeente in Efeze, met de vraag naar Milete te komen. Het werd een emotionele ontmoeting; want Paulus vertelde hen dat
in alle gemeenten – waar hij op reis naar Jeruzalem was geweest – profeten hadden gezegd dat hij in Jeruzalem gevangengenomen zou worden.
Hij sprak lange tijd met hen, en riep hen op goed voor de leden van de
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gemeente te zorgen. Want ook zij liepen
gevaar. Mensen van buiten, en zelfs leraars in de gemeente, zouden proberen
hen iets anders te laten geloven dan wat
Paulus hen had geleerd. Zij moesten vertrouwen op Gods Woord, en het voorbeeld
van Paulus volgen. Hij had al zijn tijd, dag
en nacht, en alles wat hij had, gebruikt om
anderen te prediken en te onderwijzen, in
de hoop dat zij behouden zouden worden.
Denkend aan wat de Heer Jezus zei: “Het
is zaliger te geven dan te ontvangen”. Na samen gebeden te hebben, nam
hij afscheid, want hij verwachtte hen niet meer te zullen zien.

Een profetie in Caesarea
Na een voorspoedige reis via de eilanden Kos, Rhodos en Patara, en de
stad Tyrus in Syrië, eindigde hun zeereis in Ptolemaïs. Vandaar gingen ze
lopend naar Caesarea. En omdat ze tijd genoeg hadden om vóór de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn, bleven ze enkele dagen in Caesarea bij de evangelist Filippus. Toen ze op
een dag in zijn huis samen waren gekomen,
zei een profeet dat Paulus in Jeruzalem gevangengenomen en aan de Romeinen overgeleverd zou worden. Allen die daar waren vroegen Paulus dringend niet te gaan; maar hij
zei: ‘Waarom proberen jullie me door je tranen om te praten? Ik ben niet alleen bereid
me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven om
mijn geloof in de Heer Jezus’. Ten slotte legde iedereen zich er bij neer,
met de woorden: “Laat gebeuren wat de Heer wil”.

Bijna vermoord in Jeruzalem en gevangengenomen
Het was meer dan twintig jaar geleden dat Paulus als Joodse rabbi in
Jeruzalem woonde. Maar de Joden daar waren hem nooit vergeten. Zij
zagen hem nog altijd als een overloper, een verrader van hun geloof.
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Eerst wilde hij alle volgelingen van Jezus van Nazaret straffen, maar
dan ineens werd hij zelf een volgeling van Hem. De Joden daar hadden al
eerder geprobeerd hem te vermoorden. Dus was hij zijn leven niet zeker.
Maar bang was hij niet, want hij wist dat dit Gods wil was. En als het kon,
zou hij nog eens proberen sommigen tot geloof in Jezus te brengen.
Want hij hield nog altijd van zijn volk.
Paulus was naar Jeruzalem gekomen met enkele niet-Joodse leden van
gemeenten in Griekenland. Toen hij met één van hen, Trofimus, door de
stad liep, hadden Joden die uit Efeze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren, hem herkend. Toen zij Paulus enkele dagen later in de
tempel tegenkwamen, dachten zij dat hij Trofimus in de – alleen voor
Joden toegankelijke – voorhof had gebracht. Ze waren woedend. “Ze
schreeuwden: ‘Israëlieten, kom ons helpen! Dit is de man die zich steedsweer tegen het Joodse volk keert en tegen de wet en de tempel. Bovendien heeft hij ook Grieken de tempel binnengebracht, en daarmee heeft
hij deze heilige plaats ontwijd.’ Ze hadden hem namelijk kort tevoren
met de Efeziër Trofimus in de stad gezien, en ze dachten dat Paulus
hem had meegenomen naar de tempel”. Anderen begonnen hetzelfde te
roepen. De priesters draaiden de grote deuren van de tempel dicht, en
sommige mensen begonnen Paulus te slaan. Maar Romeinse soldaten, die
in de buurt waren om orde te houden, grepen in en droegen hem de trap
op, naar de Romeinse kazerne even buiten de tempel.
Paulus vroeg de overste toestemming om zijn volk toe te spreken. Die
kreeg hij, en staande op de trap keek hij
neer op de woedende massa. Hij wenkte
met de hand, en toen het stil werd begon
hij te spreken; niet in de Griekse maar in
de Joodse taal. Hij vertelde hoe hij als
strenge Farizeeër in Jeruzalem werd
grootgebracht, ijverig in de Joodse godsdienst. Hij had mannen en vrouwen gevangen gezet, omdat zij volgelingen van Jezus van Nazaret waren. Om die reden was
hij ook naar Damascus gegaan, met brieven van de hogepriester, om Jezus’ volgelingen daar op te sporen en naar
Jeruzalem te slepen. Onderweg zag hij plotseling een bijzonder fel licht,
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en hoorde hij een stem tot hem spreken. Het was Jezus van Nazaret! Hij
ging naar Damascus, en liet zich daar dopen in Jezus’ naam. Om zijn
Joodse familie, vrienden en collega’s te vertellen wat hij had meegemaakt, ging hij terug naar Jeruzalem. Maar Jezus had hem in een visioen
bevolen de stad te verlaten en de niet-Joden in andere landen het evangelie bekend te maken. “Tot zover had de menigte naar Paulus geluisterd,
maar nu begon iedereen luidkeels te roepen: ‘Weg met die man! Zo iemand heeft niet het recht om te leven!’ Ze schreeuwden, gooiden met
hun mantels en wierpen stof in de lucht”.
De Romeinse soldaten hadden Paulus’ toespraak niet kunnen volgen, want
zij kenden de taal niet. Maar ze zagen wel hoe woedend de Joden waren
geworden. Zij wilden hem eens flink
aan de tand voelen, door hem eerst
een paar geselslagen te geven. De tribuun gaf de soldaten bevel de riem te
gaan halen. “Maar toen ze hem al vastgebonden hadden voor de zweepslagen, zei Paulus tegen de tribuun die
erbij was: ‘Mogen jullie een Romeins
burger geselen, en dan nog wel zonder
vorm van proces?’” De man schrok hevig, want iemand die Romeinse burgerschap bezat, mocht beslist niet mishandeld worden. Hij gaf de soldaten
bevel goed voor Paulus te zorgen.
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Verhoren en processen
Lezen: Handelingen 22:30-26:32

Voor de Joodse Raad
De ochtend na al het tumult op het tempelplein, volgend op de toespraak
van Paulus, wilde de tribuun wel eens weten waar het nu allemaal om ging.
Hij gaf de hogepriester en Joodse Raad, het Sanhedrin, opdracht onmiddellijk bij elkaar te komen. Nadat zij waren gaan zitten in de zaal van
het tempelgebouw, liet de tribuun Paulus uit de gevangenis halen en voor
de Raad brengen. Daar verklaarde Paulus dat hij onschuldig was aan waar
zij hem ook maar van zouden beschuldigen, met de woorden: “Broeders,
ik heb een geheel zuiver geweten, want tot op de dag van vandaag heb ik
mijn leven altijd in dienst gesteld van God”. Daarna sprak hij over waar
het in het geloof van Jood en christen eigenlijk om gaat: ‘Broeders, ik
ben een Farizeeër uit een familie van Farizeeën, en ik sta hier terecht
om de verwachting dat de doden zullen opstaan”. Toen werd ‘het pas echt
een puinhoop; want de Raad bestond uit Farizeeën, die net als Paulus geloofden in de opstanding, en Sadduceeën, die daar niet in geloofden. Iedereen begon door elkaar te schreeuwen en aan Paulus te trekken. Het
leek de tribuun daarom maar beter Paulus weer weg te laten brengen
naar de kazerne; want hier werd hij toch niets wijzer van, en een dood
Romeins burger was wel het laatst waar hij op zat te wachten. Die nacht
sprak de Heer Jezus Paulus moed in: ‘Houd moed! Want zoals je in Jeruzalem van mij getuigt hebt, zo moet je ook in Rome van mij getuigen’. Hij
zou dus naar Rome gaan, maar hoe? Als gevangene of als vrij burger op
een vierde zendingsreis?

Een moordaanslag verijdeld
Heel vroeg de volgende ochtend kwam er in het diepste geheim een
groep van ongeveer veertig fanatieke, terroristische Joodse mannen bij
elkaar. Ze bedachten een plan om Paulus te vermoorden. Ze waren er zo
van overtuigd dat dit hen lukken zou, dat ze zweerden niet te zullen eten
of drinken voordat het klusje geklaard was.
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Enkelen van hen gingen naar de hogepriester, om hem te vertellen van
hun plan. Zij vroegen hem de tribuun te vragen Paulus de dag daarop nog
een keer voor de Raad te brengen, zodat het onderzoek naar de beschuldiging verder kon gaan. Dan zouden zij Paulus onderweg vermoorden.
Maar zoals altijd praatten sommigen hun mond voorbij. Zo hoorde een
neef van Paulus van het plan. Hij ging direct naar de kazerne, en vroeg toestemming met zijn oom te mogen spreken. Die
vroeg een centurio zijn neef naar de tribuun te brengen. Die vroeg hem, zodat
anderen het niet konden horen, wat er
aan de hand was. Hij vertelde hem van
het plan waarover hij had gehoord. Dit
zinde tribuun Lysias helemaal niet, want
hij wilde koste wat kost een opstand in
Jeruzalem zien te voorkomen. Hij gaf
twee hoofdmannen opdracht alles klaar
te maken om, als het helemaal donker was geworden en de meeste mensen sliepen, Paulus naar Caesarea te brengen. Daar was het Romeinse
hoofdkwartier van het gebied waarin Israël lag, met als hoogst verantwoordelijke de procurator Felix. En zo werd Paulus enkele uren na zonsondergang – begeleid door een escorte van maar liefst zeventig ruiters
en tweehonderd lichtbewapende soldaten – vanuit Jeruzalem naar Caesarea gebracht, buiten het bereik van zijn moordenaars. Lysias gaf de verantwoordelijke centurio ook een brief mee, waarin hij de procurator verslag uitbracht van de gebeurtenissen in Jeruzalem, en het plan Paulus te
vermoorden. Ook gaf hij aan, dat Paulus volgens hem geen opstandeling
tegen de keizer was, en er in de Joodse Raad ook geen beschuldiging was
gekomen waarop de doodstraf stond.

Verhoor en gevangenschap in Caesarea
Nadat zij de hele nacht en dag hadden doorgereden, kwam Paulus in Caesarea aan. De procurator las de brief, vroeg Paulus uit welke provincie hij
kwam, en liet hem daarna opsluiten in het paleis van Herodes.
Vijf dagen later werd de eerste rechtszitting gehouden. De hogepriester was met enkele leden van de Raad en een advocaat naar Caesarea
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gekomen, om de aanklacht tegen Paulus bij procurator Felix in te dienen.
Nadat Paulus was voorgeleid, prees de advocaat, in een poging hem voor
hen in te nemen, Felix om al het goede dat hij voor de Joden deed. Daarna las hij de aanklacht voor dat Paulus
overal waar hij kwam opstanden veroorzaakte en in Jeruzalem de tempel wilde
ontwijden. Hierna mocht Paulus zich verdedigen. Hij toonde geen enkele angst, en
vertrouwde op de redelijkheid en het
beoordelingsvermogen van Felix; want die
was al vele jaren procurator van het gebied, en kende de Joden door en door.
Ook kon Felix nagaan, uit de rapporten
van de overste in Jeruzalem, of het waar
was dat Paulus – in de twaalf dagen dat
hij in Jeruzalem was tot hij werd gevangengenomen – zoals hij zei: “nooit
een debat (had) uitgelokt of een volksoploop veroorzaakt, niet in de tempel, niet in de synagogen en ook niet elders in de stad”.
Maar Paulus zou Paulus niet zijn, als hij niet van de gelegenheid gebruik
maakte te getuigen van zijn geloof, zoals zijn Heer hem had gevraagd. En
ook hier kwam hij meteen tot waar het om gaat: de opstanding uit de
doden: “Maar ik wil hier wel verklaren dat ik volgens de weg, die zij een
sekte noemen, de God van onze vaderen dien en dat ik geloof in alles wat
in de Wet en de Profeten geschreven staat; en evenals mijn aanklagers
hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan. Daarom probeer ik ook steeds
mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen”. De feiten
kwamen niet overeen met de beschuldiging. Want waarom was Paulus
naar Jeruzalem gekomen, en waar was hij mee bezig toen zij hem zagen?
“Na verscheidene jaren ben ik naar Jeruzalem gekomen om giften te
brengen voor mijn volk en offers op te dragen. Ik was daarmee bezig en
had me al gereinigd, toen enkele Joden uit Asia me in de tempel zagen er had zich geen menigte verzameld, en er was ook geen sprake van tumult”. Wat was dan toch het misdrijf waarvoor Paulus werd gedaagd?
Was het soms wat hij in de Raad had uitgeroepen: “Om de opstanding van
de doden sta ik vandaag voor u terecht”?
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“Felix, die goed bekend was met alles wat op de weg (het geloof in Christus Jezus) betrekking had” verdaagde de zitting omdat hij eerst in Jeruzalem, uit de mond van tribuun Lysias, wilde horen wat er allemaal aan
de hand was geweest. Intussen maakte hij het Paulus wat makelijker, en
vond goed dat zijn vrienden hem kwamen bezoeken en verzorgen.
Felix was getrouwd met een Joodse vrouw,
Drusilla. Zij gingen samen naar het paleis van
Herodes, en lieten Paulus bij zich brengen
“om te horen wat hij over het geloof in
Christus Jezus te zeggen had”. “Maar toen
Paulus sprak over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van
God, werd Felix bang en zei: ‘Voorlopig kunt u
gaan. Wanneer ik in de gelegenheid ben, zal
ik u weer laten roepen’”. Dat ging twee jaar zo door. Felix hoopte dat
Paulus hem geld zou aanbieden voor zijn vrijlating. En omdat hij dat niet
deed, liet hij hem gevangen zitten toen zijn ambtstermijn voorbij was.

Paulus’ beroep op de keizer in Rome
Drie dagen na zijn aantreden reisde zijn opvolger Porcius Festus naar
Jeruzalem. Daar dienden de hogepriester en de Raad een klacht tegen
Paulus bij hem in, met het verzoek hem naar Jeruzalem te laten overbrengen. De reden was dat zij alsnog het plan wilden uitvoeren Paulus
ergens onderweg te vermoorden. Festus maakte hen echter duidelijk dat
Paulus in Caesarea zou blijven, en dat zij daar maar naartoe moesten komen zodra Festus weer zou zijn teruggekeerd. Dat was een dag of tien later het
geval. De dag daarop organiseerde hij al
een rechtszitting, en gaf bevel Paulus voor
te leiden. Het ritueel van de zitting onder
Felix herhaalde zich, en er bleek geen reden voor straf, en al helemaal geen doodvonnis, te zijn. Maar Festus wilde, voor de
goede verstandhouding, iets voor de Joden
doen door Paulus toch naar Jeruzalem over
te brengen. Maar dat was niet de bedoeling
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van de Heer Jezus: Paulus moest niet naar Jeruzalem, maar naar Rome.
In zulke omstandigheden kon Paulus als Romeins burger nog maar één
ding doen; iets dat heel gevaarlijk was: zich beroepen op de keizer: “Ik
sta hier voor de keizerlijke rechtbank, en hier moet ik terechtstaan. Ik
heb de Joden geen enkel onrecht aangedaan, zoals ook u heel goed weet.
Mocht ik toch schuldig zijn en iets hebben gedaan waarop de doodstraf
staat, dan zal ik me niet aan deze straf onttrekken, maar als de beschuldiging die deze mensen tegen mij inbrengen op niets berusten, kan niemand me aan hen uitleveren. Ik beroep mij op de keizer”. Festus overlegde met zijn raadgevers en verklaarde de rechtszitting voor gesloten: “U
hebt u beroepen op de keizer, dan zult u ook naar de keizer gaan!”

De verdediging voor koning Agrippa
Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en zijn vrouw Bernice de nieuwe procurator begroeten. Festus vertelde hem over Paulus en zijn beroep op de keizer. Waarop Agrippa zei dat hij zelf Paulus ook wel eens
wilde horen.
De dag daarop kwamen de koning en zijn vrouw, Festus, en veel voorname
mensen uit de stad, naar de grote ontvangstzaal. Op een gegeven moment werd Paulus aan hen voorgeleid. Na een korte introductie zei Festus een waar woord: “Voor zover ik weet heeft hij niets misdreven waarop de doodstraf staat, maar aangezien hij zich op de keizer heeft beroepen, heb ik besloten hem naar Rome te zenden. Ik kan mijn heer echter niets concreets over hem schrijven, en daarom heb ik hem hier laten
voorleiden, in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van dit
verhoor iets op schrift te kunnen stellen. Het lijkt me namelijk zinloos
om een gevangene naar Rome te sturen zonder melding te maken van de
tegen hem ingebrachte beschuldigingen”.
Koning Agrippa gaf Paulus aan dat hij zijn zaak mocht bepleiten. Paulus
vertelde ook Agrippa dat hij was aangeklaagd door, nota bene, Joden om
de “hoop op de vervulling van de belofte die God aan onze voorouders
heeft gedaan”. Daarbij vroeg hij zich hardop af: “Waarom is het toch zo
moeilijk te geloven dat God mensen uit de dood opwekt?” Paulus vertelde
toen dat hij eerst het geloof in Jezus vreselijk vond, maar door een ingrijpen van God was gaan inzien dat Jezus na zijn kruisdood uit de doden
was opgewekt en leeft. Vanaf dat moment had hij zich helemaal gewijd
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aan het bekendmaken van de opgestane
Jezus en de verlossing van zonde en dood:
“… daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, namelijk dat de Messias zou lijden en
sterven en dat hij als eerste uit de doden
zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan
de heidenen het licht te verkondigen”.
Dit werd Festus allemaal teveel, en riep uit
dat Paulus wartaal sprak. Maar dat was natuurlijk niet zo. Paulus sprak tot de koning,
omdat die heel goed wist waar dit over ging: “Koning Agrippa, gelooft u
de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet”.
Agrippa lachtte een beetje, en zei dat Paulus hem kennelijk graag wilde
bekeren tot het christelijk geloof. Nou, daar kon Paulus natuurlijk geen
nee op zeggen...
De koning, Festus en Bernice stonden op om met de andere deelnemers
aan de rechtszitting te overleggen, en stelden vast dat Paulus inderdaad
niets had gedaan waarop dood of gevangenschap stond. Agrippa zei tot
Festus: “Hij had al vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen”.
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Een spannende reis naar Rome
Lezen: Handelingen 27:1-28:16

De hand van God en de Heer Jezus
Nadat Paulus tegen de koning en de procurator had gezegd dat hij liever
naar de keizer in Rome zou gaan dan terug naar Jeruzalem, werd besloten dat dit dan inderdaad zou gebeuren.
Caesarea lag aan de kust, en omdat er meer gevangenen waren die naar
Rome moesten worden overgebracht, werd een speciaal transport over
zee georganiseerd. Dit was eenvoudiger dan over land, omdat er in dat
geval ruiters met paarden en soldaten nodig waren voor de beveiliging
onderweg. Bovendien zou zo’n reis lang duren, en was de kans op ontsnapping groter dan op zee.
Al bij de voorbereidingen voor deze reis merken we de hand van God.
Paulus was gehoorzaam geweest door niet zijn vrijheid te vragen, maar
eraan mee te werken dat hij in Rome zou komen, zoals zijn Heer hem had
gezegd. Nu zorgde Hij ervoor dat Paulus daar dan ook kwam, hoewel hij
onderweg zwaar beproefd zou worden. Maar dat wist hij toen nog niet.
In het begin leek alles van een leien dakje te gaan. Bij het verhoor bleek
al dat koning Agrippa Paulus goedgezind was, en er niet gelukkig mee was
dat Paulus naar Rome zou gaan. Als hij zich niet had beroepen op de keizer had koning Agrippa hem vrijgelaten. Mogelijk zorgde hij er daarom
voor dat Paulus werd toevertrouwd aan een centurio van de ‘keizerlijke
afdeling’ of ‘keizerlijke cohorten’, die Julius heette. Dat hij een goede
keus was bleek uit twee dingen:
•
hij was geen bullebak, maar behandelde Paulus vriendelijk;
•
hij deed wat hij kom om Paulus levend in Rome te krijgen.
Mogelijk was deze Julius voor een speciale missie in Israël of Syrië, en
was het moment gekomen terug te keren naar Rome. Dat kwam dus heel
goed uit. Met de keizerlijke cohorten wordt de uit negen cohorten van
500 tot 1000 man bestaande Praetoriaanse garde of wacht bedoeld. Een
speciale militaire eenheid die in 27 voor Chr. werd ingesteld door keizer
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Augustus, en de lijfwacht van de keizer in Rome vormde. Deze wacht
kreeg later grote politieke invloed. Zij bleef in een bepaalde vorm bestaan tot Constantijn de Grote haar begin vierde eeuw ophief.

Scheepvaart op de Middellandse Zee
De Middellandse Zee, waar Israël en Italië aan liggen, was belangrijk
voor het vervoer van allerlei goederen tussen Afrika, Azië en Europa.
Het Romeinse Rijk maakte gebruik van schepen voor het transport van
soldaten, materieel en voedsel in het Middellandse Zee gebied dat zij
beheerste. In de snel
groeiende stad Rome was
veel brood nodig. Het
graan daarvoor werd over
zee aangevoerd vanuit onder andere Egypte. Overal
aan de Middellandse Zee
lagen dan ook bloeiende
havensteden, die verdienden aan de overslag van
goederen en de behoeften
van de zeelieden. De Romeinen hadden eigen schepen, galeien, die werden geroeid door veroordeelde en in ongenade gevallen mannen, maar maakten ook gebruik van de commerciële scheepvaart.
Kennelijk werkte het voor dit gevangenentransport zo, dat in de haven
werd geïnformeerd welke schepen er lagen en wat hun bestemming was.
Als er een schip de goede kant op ging werden er geen kaartjes gekocht,
maar eiste de centurio waarschijnlijk ruimte op

De reis begint
Vanuit Caesarea vertrok er op dat moment geen schip direct naar Italië,
maar wel een naar Asia – het tegenwoordige (zuid)westen van Turkije.
Dit zeilschip had zijn thuishaven daar ook. Het kwam uit Adramytium, de
stad Aeolis uit de Griekse tijd en het tegenwoordige Edremit. De centurio besloot dat schip te nemen, en dan in één van de havens die zij zouden aandoen te zoeken naar een schip dat hen naar Italië kon brengen.
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Dat koning Agrippa en de centurio Paulus goedgezind waren, blijkt ook
uit het feit dat hij enkele van zijn vertrouwelingen mocht meenemen. Zo
reisden Lucas, die het reisverslag schreef, en Aristarchus mee. De laatste kwam uit de stad Tessalonica in het Griekse Macedonië, en was samen met enkele andere broeders met Paulus naar Jeruzalem gereisd, om
daar het geld dat in Griekenland en Asia was ingezameld voor de armen
in Judea en Jeruzalem, naartoe te brengen.
De eerste haven die zij de dag daarop aandeden lag niet eens zo ver van
Caesarea: De stad Sidon in het tegenwoordige Libanon. Daar mocht Paulus van de centurio van boord, en met enkele soldaten naar zijn vrienden
gaan om zich door hen te laten verzorgen. Waarschijnlijk wordt hiermee
bedoeld dat zij hem van het nodige voor de reis voorzagen.
De volgende dag voeren zij weer uit; nu met bestemming Myra in de provincie Lycië (Zuid-Turkije). Maar zij kregen te maken met de nadelen van
een zeilschip. Dat is afhankelijk van de wind; en de grilligheden van de
natuur brengen met zich mee dat die niet altijd meewerkt. Daarom konden zij vanuit Sidon niet rechtstreeks naar Myra, de zee ten zuiden van
het eiland Cyprus doorstekend, maar moesten zij ten noorden van Cyprus
langs de zuidkant van het vaste land varen. Zo zag Paulus de provincie
Cilicië, waar hij was geboren (in Tarsus) aan zich voorbijtrekken. Daarna
staken zij de volle zee over, ten zuiden van de provincie Pamfylië – waar
hij op zijn eerste zendingsreis met Barnabas had gepredikt – en voeren
uiteindelijk de haven van Myra binnen.

Paulus voorziet grote moeilijkheden
In Myra ging de centurio op zoek naar een ander schip. Hij vond een
graanschip, dat van Alexandrië in Egypte op weg was naar Italië, en hij
geschikt vond voor de verdere reis. Ook dit was een zeilvaartuig, en omdat er weinig wind stond kwam het zwaarbeladen schip nauwelijks vooruit. De kapitein en de stuurman besloten, na het passeren van het eiland
Rhodos, zich met de wind en de stroom naar het zuiden te laten voeren
en om het eiland Kreta heen te varen. Daar bereikten ze een aanlegplaats die Goede Rede heette, zo’n vijf kilometer van de stad Lasea.
Intussen hadden ze zoveel tijd verloren, dat vanaf dat moment alles mee
zou moeten zitten om voor de winter Italië te bereiken. Lucas gaf een
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aanwijzing van de tijd: de vasten met Grote Verzoendag in oktober. Van
november tot maart staken regelmatig zware aflandige noordwesterstormen op, die Eurakylon werden genoemd. Daarnaast waren de nachten
langer. In die periode was het dus niet verantwoord in volle zee te varen.
De graanschepen uit Alexandrië voeren meestal recht naar het noorden,
naar de kust van het tegenwoordige Turkije. Als de winterperiode naderde werd het graan vanuit de schepen overgebracht naar grote silo’s in
onder andere Myra en Patara. In elke silo kon ongeveer 6000 kubieke
meter worden opgeslagen. Zo zorgde men voor voldoende reserves voor
het geval een oogst mislukte of een graanschip verging.
Het dilemma van de kapitein en de
centurio was daarom: doorvaren of
overwinteren? Maar de Heer had
Paulus – misschien in een droom –
laten zien dat er bij doorvaren
problemen zouden ontstaan. Daarom zei hij tegen de bemanning: “Ik
voorzie grote moeilijkheden als we
nu uitvaren: niet alleen lopen de
lading en het schip gevaar, maar ook onze levens”. De kapitein en de
stuurman vonden de haven echter niet geschikt om te overwinteren, en
de centurio vertrouwde hen meer dan Paulus. Na enig overleg raadde het
merendeel van de bemanning aan verder te varen naar de haven van Feniks, ook op Kreta. Die haven lag veel beter beschut tegen de zuidwesten
- en noordwestenwinden.

Zware noordwesterstorm
Toen een opstekende zachte zuidenwind een goed voorteken leek, haalden zij het anker op en voeren voorzichtig dicht langs de kust. Maar ervaren zeelieden hadden beter moeten weten. Zulke winden zijn meestal
een voorbode van slecht weer. En dat kwam er!
Het schip werd meegesleurd door de wind en de stroming. De stuurman
probeerde alles om het schip bij te draaien, om met de kop in de wind te
komen en zo minder kwetsbaar te zijn. Maar dat lukte hem niet, zodat ze
niet anders konden doen dan zich maar gewoon mee te laten voeren. Na
een tijdje dachten ze het geluk aan hun kant te hebben, omdat ze in de
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beschutting kwamen van een eilandje. Daar haalden ze met veel moeite
de sloep – die bij het varen werd meegesleept – langszij. Die hadden zij nodig omdat een aantal bemanningsleden
de gevaarlijke taak op zich nam het
schip te ondergorden. Dit hield in dat
het schip werd verstevigd door touwen
onder de romp door te trekken en aan
de reling vast te sjorren. Daarna haalden zij de sloep aan boord, zodat ze
die niet zouden verliezen. Ze haalden
het grote zeil binnen en legden de
mast op het dek. Maar omdat ze
steeds verder naar het zuiden werden
geblazen, liepen ze door de diepgang van het volgeladen schip het risico
op een grote zandbank voor de Afrikaanse kust te worden geworpen, de
Syrte. Daarom begonnen ze de volgende dag lading overboord te gooien,
om het schip lichter te maken en zo minder diepgang te hebben. Toen dit
niet genoeg was, of niet snel genoeg ging, gooiden ze de dag daarop de
zware mast en het zeil overboord. Dit laat zien dat de nood inderdaad
heel hoog was, want anders zouden zij dit nooit hebben gedaan.
Intussen hadden ze geen idee waar ze zich bevonden, en in welke richting ze werden gejaagd; want het was al dagen zwaar bewolkt, en omdat
er toen nog geen kompassen waren, hadden ze voor de positiebepaling de
zon en de sterren nodig. Het noodweer hield maar aan, en Lucas schreef,
in verband met de uitzichtloosheid van de situatie, dat ‘we op het laatst
alle hoop op redding verloren’.

Het grote vertrouwen van Paulus
Dagenlang werd het schip door de storm voortgejaagd. De 276 (!) opvarenden deden wat ze konden het schip met de rest van de lading graan
te behouden, en zelf niet overboord te slaan. Ze gunden zich geen tijd
om te eten; en als zij die tijd wel hadden gehad, hadden zij dat waarschijnlijk door zeeziekte ook niet gekund.
Maar toen bleek het grote vertrouwen van Paulus. Hij wist dat zijn God
in de hemel de Enige was die in deze situatie redding kon brengen. De
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Heer Jezus had hem verteld dat hij in Rome moest getuigen van zijn geloof in Hem, en ging er daarom vanuit dat hij niet zou sterven in deze
storm. Hij zal dan ook dag en nacht tot God hebben gebeden, of Hij het
mogelijk wilde maken dat hij door kon gaan met het bekendmaken van
het evangelie. En God antwoordde hem in een nacht, door een engel te
zenden met de boodschap dat alle opvarenden zouden blijven leven.
De volgende morgen sprak Paulus allen toe. Het bleek dat die zich echt
geen raad meer wisten door de spanning, de zeeziekte, en de angst te
zullen verdrinken in het vreselijke noodweer dat hen had getroffen. Paulus was nota bene een gevangene, maar hij sprak tot hen alsof hij het
gezag had. Niet omdat hij zichzelf zo belangrijk vond, maar omdat hij
hen duidelijk wilde maken dat hij sprak op gezag van de God in Wiens
dienst hij stond. De God Die hen kon redden, en van Wie Paulus verwachtte dat Hij zou doen wat Hij hem had beloofd. Hij herinnerde hen
eerst aan wat hij had gezegd, toen zij besloten van Goede Rede op Kreta
te vertrekken: “Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta
gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was
er niets verloren gegaan”. Hiermee wilde hij niet zeggen: ‘eigen schuld,
dikke bult’. Hun eigenwijsheid en verder varen tegen beter weten in, had
hen inderdaad in deze situatie gebracht. Maar hij zag in dat God de
hoofdman en de andere opvarenden Zijn macht over leven en dood wilde
laten zien, door Zijn dienaar uit deze uitzichtloze situatie te redden.
Door hen allen te behouden, zouden ook zij aan anderen kunnen vertellen
wat met hen was gebeurd; en op die manier de grootheid van de God van
Paulus bekendmaken. Daarom ging Paulus verder met een oproep moed te
houden, en te vertrouwen op wat God hem had bekendgemaakt over wat
er uiteindelijk zou gebeuren: “Maar toch roep ik jullie op om moed te
houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel
van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: ‘Wees niet bang,
Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in
zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken’. Houd dus moed,
mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan
als me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland”.
Wat Paulus zei is om twee redenen heel opmerkelijk. Ten eerste dat hij
er niet tegen opzag voor de keizer te moeten verschijnen. De meeste
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opvarenden zouden misschien liever snel verdronken zijn, dan door de
keizer veroordeeld te worden tot de arena of roeislaaf op een galei.
Maar Paulus vestigde zijn hoop op behoud van zijn leven juist op zijn verschijnen voor de keizer. Ten tweede dat God hem, in Zijn goedheid, het
leven van alle opvarenden had gegeven. We zien hier dat hij niet voor
zichzelf had gebeden, maar voor de voortgang van Gods werk en het behoud van het leven van de anderen. Maar er blijkt ook uit, dat het leven
van de opvarenden vanaf dat moment verbonden was met dat van Paulus.

De opvarenden vatten moed
In de veertiende nacht na hun vertrek van Kreta “vermoedde de bemanning dat ze land naderden. Ze gooiden het dieplood uit en peilden twintig
vadem, en na even gewacht te hebben gooiden ze het lood nog eens uit en
peilden toen vijftien vadem”. Een vadem is 6 voet ofwel 1,83 meter. Dat
is ongeveer de spanwijdte van de armen en handen van een volwassen
man. Men kon de diepte meten door het touw tussen de handen aan de
gestrekte armen binnen te halen.
De oplopende zeebodem kon er inderdaad op wijzen dat ze land naderden. De eilanden in de Adriatische Zee zijn echter rotsachtig, en er bestond dus het gevaar dat zij op de klippen zouden lopen. Ze konden niet
anders doen dan ankers uitgooien, en als het de volgende dag licht werd
de toestand bekijken. Maar de bemanning was er kennelijk zo zeker van
dat ze dichtbij land waren, en was zo bang dat zij in de ruwe zee toch
nog ten onder zouden gaan, dat ze er vandoor wilden gaan. Ze hadden dus
nog geen vertrouwen dat de God van Paulus hen zou redden. Toen de centurio vroeg wat ze gingen doen, beweerden ze dat ze nog meer ankers
wilden uitgooien. Paulus hoorde wat ze antwoordden, en zei tegen de centurio en de soldaten die erbij stonden: “Als zij niet aan boord blijven
kunnen jullie niet worden gered”. Dus niet: ‘dan zullen de bemanningsleden verdrinken’, maar dan kunnen jullie, centurio en soldaten, niet worden gered! Ze moesten dus bij elkaar blijven, alsof zij met Noach in de
ark waren. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd: de bemanning werd
gedwongen aan boord te blijven, en de soldaten kapten de touwen van de
sloep los, zodat die van het schip viel en wegdreef.
Dan blijkt de gerustheid van Paulus op de goede afloop, nu zij dichtbij
het ‘een of ander eiland’, waar de engel over sprak, waren gekomen. Kort
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voor het aanbreken van de dag spoorde hij iedereen aan te eten: “Jullie
wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding; niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt”. “Toen hij
dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van
allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat
ook zij gingen eten”. Daarna gooiden ze de rest van de lading graan overboord, om het schip lichter te maken.

Alle drenkelingen in veiligheid
Toen het licht werd, bleken ze inderdaad dichtbij land te zijn, maar ze
herkenden het niet. Ze zagen een baai met een strand, en dachten dat
ze daar het schip wel aan de grond konden zetten. Ze kapten de ankerkabels aan de achtersteven, ontkoppelden het dubbelroer en hesen het
voorzeil. Zo probeerden zij voor de wind op het strand aan te houden.
Maar het schip liep vast op een zandbank, waarbij de boeg onbeweeglijk
vast kwam te zitten. Dat is heel gevaarlijk bij een ruwe zee, en de achtersteven brak dan ook af.
In de paniek die ontstond gebeurde er natuurlijk van alles. Het enige dat
je in zo’n situatie kon doen, is proberen je leven te redden door overboord te springen en zwemmend het
strand te bereiken. Maar de centurio
en de soldaten hadden de taak alle
gevangenen naar Italië te brengen.
Als zoveel mensen overboord sprongen, zouden ze die uit het oog kunnen
verliezen, zodat ze konden ontsnappen. Dat was niet te verantwoorden
aan hun superieuren, en dus vonden de
soldaten het verstandiger de gevangenen te doden. Maar toen bleek de
centurio eindelijk in te zien dat Paulus te vertrouwen was, en niet zou
vluchten. Alles was zo gegaan zoals hij had gezegd; en het was dus inderdaad ook zeer waarschijnlijk dat hij zelf afhankelijk was van het behoud
van Paulus. Daarnaast had koning Agrippa hem de strikte opdracht gege244

ven Paulus, hoe dan ook, levend in Rome af te leveren. Lucas schreef:
“Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan
en gaf bevel dat eerst zij die konden zwemmen overboord moesten
springen om aan land te gaan en daarna de anderen, op planken of stukken hout”. En inderdaad kwamen alle opvarenden behouden aan land.

Op het eiland Malta
Het land waarop zij terecht waren gekomen bleek het eiland Malta te
zijn. Daar was alle leed nog niet voorbij: het was er koud en regenachtig.
De plaatselijke bevolking was echter buitengewoon vriendelijk voor de
natte en verkleumde drenkelingen. Ze maakten een vuur waaraan ze zich
konden warmen en drogen. Zoals we van hem gewend zijn, bleef Paulus
niet zitten maar hielp hij mee bij het sprokkelen van hout. Toen hij een
grote bos had, legde hij die op het vuur. Tot schrik van allen kwam er
door de hitte een gifslang uit, die zich in zijn hand vastbeet. De Maltezers dachten er zo het hunne van: “Die man is vast een moordenaar. Hij
is aan de zee ontsnapt, maar Dikè (een god) wil niet dat hij blijft leven”.
Maar Paulus schudde de slang van zijn hand in het vuur, en bleef ongedeerd. Wat ons eraan doet denken dat de Heer Jezus had gezegd dat
zijn apostelen niets zou overkomen: “met hun handen zullen zij slangen
oppakken en als ze dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren”. De Maltezers dachten echter dat zijn hand zou opzwellen, of dat hij plotseling
dood zou neervallen. Maar toen dat ook na langere tijd niet gebeurde,
veranderde hun mening en zeiden ze dat hij een god moest zijn.
Paulus kreeg de gelegenheid wonderen te doen, die wezen op de grootheid van zijn God. De Romeinse prefect van Malta, Publius, was een bijzonder gastvrij mens. Hij bezat een groot landgoed, en nodigde alle opvarenden uit bij hem op verhaal te komen. Maar Publius had zorgen: zijn
vader was ernstig ziek, en lag met koorts en buikloop op bed. Paulus
mocht naar de man toegaan, en legde hem biddend tot de Heer Jezus de
handen op. De Heer verhoorde hem en genas de vader van Publius. Dat
ging natuurlijk als een lopend vuurtje rond in de omgeving. Drie dagen
lang kwamen zieken overal vandaan naar Paulus, en kregen na zijn gebed
hun gezondheid terug. Dit moet grote indruk hebben gemaakt; niet alleen
op de geredde drenkelingen, maar ook op de bewoners van Malta. Want
Lucas besloot zijn verslag over het verblijf daar met de woorden: “Ze
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overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van
alles wat we nodig hadden”.

Veilig in Rome
Na die gedenkwaardige drie dagen bij Publius duurde het nog drie maanden tot de winter voorbij was. Begin maart ging de centurio op zoek naar
een schip dat hen naar Italië kon brengen. Hij vond er een uit Alexandrië, dat had overwinterd op Malta en op het punt stond uit te varen.
Lucas vermeldde dat het de Dioscuren als boegbeeld had. De Dioscuren
zijn in de Griekse mythologie ‘de zonen van Zeus’ Kastor en Polydeukes
(Castor en Pollux), bekend als reisgenoten op het schip de Argo (de Argonauten) in het verhaal over Jason en het Gulden Vlies. Via Syracuse op
Sicilië voeren ze naar Rhegium (het tegenwoordige Reggio Calabria) op
de uiterste zuidpunt van Italië. Een zuidenwind bracht hen daarna in
twee dagen in Puteoli (Pozzuoli bij Napels). Ook hier blijkt de vriendelijkheid van centurio Julius, want Paulus mocht een week bij volgelingen
van Jezus blijven. Daarna ging het over land, via de grote Romeinse heerbanen (waaronder de bekende Via Appia), op weg naar Rome.
Maar terwijl zij in Puteoli waren, was iemand kennelijk snel naar Rome
gegaan om de broeders daar te vertellen dat Paulus in aantocht was.
Want tot zijn verrassing kwamen enkele van hen hem tegemoet. Sommigen ontmoette hij bij Forum Appi, 43 km ten zuidoosten van Rome, en 20
km verder bij Tres Tabernae nog enkele anderen. Dat gaf Paulus moed en
hij dankte God natuurlijk voor Zijn zorg en steun.
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Zeevaart in het Romeinse Rijk
Het Romeinse Rijk ontstond in het midden van de 3e eeuw v. Chr. als
een Italiaanse statenbond onder leiding van Rome. Het was toen een
agrarische gemeenschap. Rond die tijd vocht Rome de eerste Punische (Foenicische) oorlog uit tegen Karthago, een van oorsprong Foenicische kolonie die was uitgegroeid tot een belangrijke zeemacht.
Deze machtsstrijd dwong Rome de zee op, zodat het op haar beurt
een zeemacht werd. Een eeuw later viel Karthago definitief, en beheerste Rome het hele gebied rond de Middellandse Zee. Keizer Augustus (vanaf 27 v. Chr.) organiseerde en stabiliseerde dit intussen
enorme Rijk, dat in die vorm bleef bestaan tot ca. 300 na Chr.

Romeinse scheepvaart in de eerste eeuw
In de tijd van het NT was de heerschappij van Rome ‘wereldwijd’. Het
was helemaal zelfvoorzienend, en niet afhankelijk van producten van
buiten. De stabiliteit van dit Rijk vroeg echter veel organisatie en
veel intern transport. Een uitgebreid wegennet maakte het reizen
gemakkelijker. Die wegen lagen er in de eerste plaats voor de Romeinse troepentransporten, maar vergemakkelijkten ook al het andere
verkeer. Maar transport over land bleef langzaam en duur; transport
over water ging sneller en was goedkoper. De heerschappij over de
zee was voor Rome daarom van levensbelang, en een oorlogsvloot
waakte over de veiligheid op zee. De Middellandse Zee was eigenlijk
een Romeinse binnenzee geworden, en werd door de Romeinen zelf
‘Mare Nostrum’, onze zee, genoemd. Die scheepvaart zorgde niet alleen voor vrachtvervoer, maar ook voor regelmatig en redelijk betrouwbaar personenvervoer. In Handelingen zien we bijvoorbeeld dat
de apostel Paulus regelmatig over zee van gebied naar gebied reisde.
Hiermee wordt duidelijk dat de snelle verbreiding van het evangelie
over het Romeinse Rijk voor het grootste deel te danken was aan de
transportvoorzieningen die de Romeinen zelf vanuit hun eigen militaire en politieke belangen hadden aangelegd. Maar zo werkt dat nu eenmaal bij God. In het winterseizoen kon echter nog steeds niet worden
gevaren, omdat de schepen in die tijd nog niet zeewaardig genoeg waren om in het stormseizoen veilig te kunnen varen.
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Romeinse scheepsbouw
De Romeinse scheepsbouw kenmerkte zich zowel op het gebied van
oorlogsschepen als op dat van handelsschepen. Op militair gebied introduceerden zij schepen met enterbruggen, waarover hun soldaten
aan boord van een vijandelijk schip konden komen om daar een man
tegen man gevecht aan te gaan, in plaats van een schip tegen schip
gevecht te moeten leveren. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament ging het eigenlijk alleen nog maar om het beschermen van de
handelsvloot tegen piraterij (niets nieuws onder zon dus). Bij de koopvaardij ging het om een veelheid van kleine particuliere handelsschepen, die van haven naar haven voeren, waar de kapiteins steeds ter
plaatse weer nieuwe lading zochten. Zulke reizen duurden in onze
ogen lang, met onzekere aankomsttijden. Maar het ging stukken sneller dan lopend, en in de praktijk was de reisduur kennelijk geen probleem. Daarnaast waren er de graanschepen. Dat waren megaschepen,
te vergelijken met de supertankers van onze tijd. Die transporteerden graan van de graanstreken, zoals in Egypte, naar het moederland.
Hun inzet betekende voor de Romeinen dat ze hun graan centraal konden laten verbouwen, en dat de eigen Italiaanse bevolking voor een
groot deel kon worden gemist bij de landbouw en ingezet voor andere
taken. Die graanschepen hadden een vaste lading en een vaste bestemming. Ze deden weinig tussenhavens aan (alleen al vanwege hun
diepgang), en voeren volgens vaste tijdschema’s. Eén scheepslading
zou 100.000 mensen een maand lang kunnen voeden; dus te late aankomst zou onmiddellijk een voedselprobleem betekenen op de plaats
van bestemming. Voor passagiersvervoer over lange afstand waren ze
daarom ideaal. Paulus’ reis naar Rome in Handelingen 27 gebeurde met
zo’n schip. Eerst ging het met een lokaal schip van Ceasarea naar Myra in Klein-Azië, en dan vandaaruit verder met zo’n graanschip dat van
Alexandrië in Egypte naar Italië voer. Alleen ging het op dat tweede
deel van die reis dramatisch mis. Het megaschip was te laat in het
seizoen vertrokken, en kwam – juist vanwege zijn enorme afmetingen
– steeds meer in de problemen toen het stormseizoen losbrak. En
daarmee is het vooral een verslag van de strijd tussen menselijke
hoogmoed en de God van Israël.
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Paulus en Rome
Lezen: Handelingen 28:17-28

De vestiging in Rome
Nadat hij was afgeleverd in Rome, hoefde Paulus niet de gevangenis in.
Hij was Romeins burger, en mocht in afwachting van zijn proces op zichzelf wonen; met een soldaat die hem bewaakte natuurlijk. Dit zal een
ruim appartement zijn geweest, waar hij kon studeren, schrijven en
(veel) mensen ontvangen.

De brief aan de Romeinen
Ongetwijfeld zal hij zo snel mogelijk hebben gesproken met de oudsten
van Jezus’ gemeente daar. Het verlangen hen te ontmoeten is duidelijk
te merken in zijn brief aan de Romeinen. Tegen het eind van zijn ongeveer tweeënhalf jarig verblijf in Efeze vatte Paulus het plan op een reis
te maken naar Macedonië en Achaje in Griekenland, en daarna Jeruzalem
te bezoeken. Korinte ligt in Achaje, en van daaruit ging Paulus inderdaad
naar Jeruzalem, om daar de opbrengst van de collecte in de GrieksRomeinse wereld af te leveren. De reis die eindigde met zijn arrestatie.
Maar toen hij dat plan in Efeze maakte, zei hij ook: “Als ik daar (in Jeruzalem) geweest ben, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen”.
Tijdens zijn verblijf in Korinte schreef Paulus de brief aan de Romeinen.
Dat blijkt uit de vermelding van de gastvrijheid van Gajus – één van de
leden van de gemeente in Korinte – en dat de brief naar Rome werd gebracht door een zuster die Febe heette, en die in dienst stond van de
gemeente in Kenchreeën, vlakbij Korinte.
In de inleiding van deze brief vertelde Paulus dat hij steeds voor de gelovigen in Rome bad, en hen graag wilde ontmoeten, om met elkaar te
praten over hun geloof en om hun geloof nog sterker te maken: “altijd
vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te
komen. Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een
geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar gesterkt te
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worden: ik door uw geloof en u door het mijne. U moest eens weten,
broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen.
Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Ik sta ten dienste van alle
volken: van beschaafde en niet-beschaafde, geletterde en ongeletterde,
en daarom is mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen”.
In de afsluiting van de brief kwam hij hierop terug, en lezen we iets over
zijn verdere plannen: “omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar
u toe te komen, hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga. Ik hoop u
op weg daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort te
zetten, maar niet voordat ik enige tijd van uw gezelschap genoten heb.
Nu sta ik echter op het punt naar Jeruzalem te gaan om de heiligen daar
bijstand te verlenen … Nadat ik deze taak gedaan heb … zal ik u op doorreis naar Spanje bezoeken. En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom”.
Deze brief is de meest uitgebreide behandeling van het evangelie, zoals
Paulus dat bekendmaakte, dat we in de Bijbel hebben. Het evangelie dat
hij zag als “Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in
de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
Lucas schreef niets over de ontmoetingen van Paulus met de broeders en
zusters in Rome; maar als we zien wat Paulus in zijn brief schreef, hoeven we niet te twijfelen dat die zij die hebben gehad, zodat hij hen uitgebreid kon uitleggen wat in de brief alleen in het kort mogelijk was.

Het belang van Paulus’ bezoek aan Rome
Waarom was het zo belangrijk voor Paulus naar Rome te gaan? In de
brief schreef hij wat hem en de gelovigen daar bond, en over de behoefte aan hulp voor zijn reis naar Spanje. Paulus was een Jood, die had gestudeerd in Jeruzalem. Hij was bestemd wetgeleerde en lid van de Joodse Raad te worden. Toen de apostelen met kracht het evangelie begonnen te verkondigen, en veel Joden zich bekeerden, ontbrandde er een
vuur van jaloersheid in Saulus, zoals hij toen nog heette, en dacht hij
God een dienst te bewijzen door de gemeente van Christus te vervolgen.
Veel van zijn volksgenoten werden gevangengezet, gemarteld en gedood,
terwijl anderen het niet zover lieten komen en hun geloof in Jezus opgaven. Dat ging door tot de Heer zelf er een eind aan maakte, door hem op
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dramatische wijze te confronteren met de vraag: “Saul, Saul, waarom
vervolg je mij”. Hij was zo onder de indruk, en ook geschrokken om wat
hij had gedaan onder zijn volksgenoten, dat hij niets liever wilde dan hen
ervan te overtuigen dat Jezus toch echt de Messias was, zodat iets hersteld kon worden van wat hij probeerde te vernietigen.
Maar Jezus stond hem niet toe in Jeruzalem te prediken, omdat Hij hem
nodig had om het evangelie aan de niet-Joden te brengen, ver van Jeruzalem. Toen hij na zijn arrestatie voor de Joodse Raad stond, zei hij
hierover: “Ik zag de Heer, die tegen me zei: ‘Haast je en vertrek meteen
uit Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenis over Mij aanvaarden’. Ik zei: ‘Heer, ze weten toch dat ik vroeger de mensen die in u geloven heb laten opsluiten in de gevangenis en dat ik hen in de synagogen
heb laten geselen? Ook toen Stefanus zijn getuigenis over u met de dood
moest bekopen, was ik erbij. Ik hield de mantels van degenen die hem
doodden in bewaring en keurde de moord op hem goed’. Maar hij zei tegen mij: ‘Ga, want ik wil je naar de heidenen sturen, ver van hier’”.
Jeruzalem was de hoofdstad van Israël, en het geestelijk middelpunt van
de verering van de Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham,
Isaak en Jakob. Het centrum van de heidense volken was in die tijd Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk, waar de keizer als een god
werd vereerd. Paulus zag het belang in van een sterke gemeente, en een
krachtig getuigenis over de ware God en de Koning die Hij had aangesteld: Christus Jezus. Dat is waarom hij naar Rome moest en wilde.

Ontmoeting met de Joodse leiders
Drie dagen nadat hij in zijn appartement was gaan wonen, riep Paulus de
Joodse leiders van de synagogen in Rome bij zich. De eerste ontmoeting
was een kennismaking, waarbij Paulus te weten wilde komen welke berichten zij uit Jeruzalem over hem hadden ontvangen. Het opvallende was
dat ze hem vertelden: “Wij hebben uit Jeruzalem geen brief over u ontvangen, en ook heeft niemand van onze broeders ons bezocht om iets
slechts over u te berichten of kwaad over u te spreken”. Dat was in ieder geval bemoedigend, omdat ze zich dan konden richten op waar het
werkelijk om ging: het geloof. En daar zat wel een moeilijkpunt: “Wel
zouden we graag van u horen wat uw denkbeelden zijn, want het is ons
bekend dat de groep waartoe u behoort overal op verzet stuit”.
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Ja, dat was waar, en had Paulus zelf vele malen meegemaakt; zowel van
de kant van de Joden als van de Grieken en Romeinen. De Joden vaak
vanuit jaloezie, de Grieken en Romeinen vanuit angst hun controle over
de situatie te verliezen en de wraak van de goden over zich te halen. Dat
begon al tijdens de eerste zendingsreis, toen de Joden in Antiochië de
aanzienlijke vrouwen en belangrijke mannen van de stad opstookten tegen Paulus en Barnabas, die hen toen wegjoegen. In Ikonium wilden de
Joden hen stenigen. Daarna werd Paulus in Lystra, door toedoen van de
Joden uit Antiochië en Ikonium, echt gestenigd; wat hij als door een
wonder overleefde. Tijdens zijn tweede zendingsreis werd hij in Filippi
door de Romeinen gevangengezet. Na zijn vrijlating maakten jaloerse
Joden een oproer, en door diezelfde Joden dreigden er ook in Berea
problemen, en kon hij maar net ontsnappen. In Korinte keerden de Joden
zich massaal tegen hem, en probeerden hem bij de prefect veroordeeld
te krijgen. In Efeze werd Paulus bijna vermoord door jaloerse makers
van afgodsbeelden. In Jeruzalem wilden de Joden hem vermoorden, en
moest hij zelfs in veiligheid worden gebracht door de Romeinen, die hem
naar Caesarea brachten. In een brief aan de gelovigen in Korinte schreef
hij over zijn moeiten, gevangenschap, de slagen en geselingen die hij ontving, de steniging.
Paulus en de Joodse leiders maakten een afspraak, en op de afgesproken
dag kwam een groot aantal van hen maar zijn appartement. Lucas schreef
over wat daar gebeurde: “Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God,
terwijl hij hen op grond van de Wet van Mozes en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen”. We herkennen hier wat Jezus deed bij zijn
apostelen, toen zij zelfs na het lege graf niet geloofden: “Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en
hij begon bij Mozes en de Profeten”; en: “Toen ik nog bij jullie was, heb
ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten
en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan”. De
meest uitgebreide behandeling hiervan is de brief aan de Hebreeën. De
schrijver hiervan is niet bekend, maar het moet iemand zijn geweest uit
de kring van Paulus, omdat hij aan het eind van zijn brief schreef over
Timoteüs. Hij legde Joden aan de hand van de Schriften uit, dat Jezus
meer is dan de engelen, Mozes en Aäron.
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Maar welk resultaat had Paulus’ poging deze Joden te overtuigen? Hetzelfde als wat hij overal meemaakte, en waarvoor Jezus hem had gewaarschuwd: “zij zullen geen getuigenis van u aannemen”. “Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig.
Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen”. Maar niet voordat
Paulus hen nog een keer waarschuwde met de woorden van de profeet
Jesaja, dat zij zich – met hun weigering
het woord van God te geloven – aansloten bij hun voorouders, en het dus niet
zonder reden was dat Paulus naar de
niet-Joden werd gezonden.
Hierin lag ook het belang van wat hij
met hen besprak. Want hun verdeeldheid wekte niet alleen Gods toorn over
hen persoonlijk, maar zou ook de oorzaak worden van hun ondergang als natie in het land Israël. Want de Romeinen zagen Jezus’ aanhangers als een
groep Joden, die het niet eens was met de rest. Zij beschouwden dit als
verschillen van mening over hun Wet. En daar lag het gevaar; want de
Romeinen hadden de Joden toegestaan hun eigen zaken volgens die Wet
af te regelen. Als die over hun Wet ernstige verschillen van mening hadden, zou dit vroeg of laat leiden tot een ingrijpen door de Romeinen.
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Paulus als gevangene in Rome
Lezen: Filippenzen hoofdstuk 1

De eerste periode van 2 jaar
‘Twee jaar lang woonde Paulus in het huis dat hij gehuurd had. En Hij
sprak met iedereen die naar hem toe kwam. Hij vertelde hen over het
koninkrijk van God, en gaf uitleg over de Heer Jezus Christus. Hij was
niet bang en niemand probeerde hem tegen te houden’. Hiermee eindigt
in Handelingen het verslag over Paulus’ werk in dienst van de Heer. Maar
de brieven die hij in Rome schreef, laten wel iets zien van hoe het daar
met hem ging, en wat het resultaat was van zijn harde werken.

De brief aan de Filippenzen
Er zijn redenen om aan te nemen dat Paulus zijn brief aan de Filippenzen
in Rome schreef; want we lezen daarin over zijn gevangenschap
(1:7,13,14,17). Dat hoeft niet in Rome te betekenen (hij zat ook lang gevangen in Caesarea), maar het is wel zo dat Paulus vooral de groeten
overbrengt van gelovigen ‘die in dienst van de keizer staan’ (4:22).
Hij schreef over wat hij dacht en hoopte hoe het verder zou gaan met
zijn rechtszaak. De brief is daarom, denken we, geschreven aan het eind
van de eerste tijd van twee jaar dat hij een gevangene was in Rome.
Want toen hij het over leven en sterven had, schreef hij: ‘Voor jullie is
het beter dat ik blijf leven … en dus weet ik ook dat ik zal blijven leven.
Ik zal blijven leven om jullie allemaal te steunen. Want jullie geloof moet
groeien en vol blijdschap zijn’ (1:24-25). Hij wilde graag weten hoe het
met de gelovigen in Filippi ging: ‘In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik
dat ik Timoteüs snel naar jullie kan sturen; het zal mij goeddoen van hem
te horen hoe het met jullie gaat … Ik hoop dat ik snel weet wat er met
mij zal gebeuren. Dan zal ik Timoteüs naar jullie toe sturen. Maar ik zal
ook snel zelf naar jullie toekomen. Dat durf ik wel te zeggen, vol vertrouwen op de Heer’ (2:19-24). Maar hij wist ook dat het best anders
kon aflopen: dat ‘ik zelf als een offer gedood wordt, omdat ik het goede
nieuws bekendmaak’ (2:17).
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Maar er is meer te vinden. Paulus liet de gelovige broeders en zusters in
de stad Filippi zijn dankbaarheid zien voor de steun die zij hem altijd
hadden gegeven: ‘Want vanaf de dag dat jullie zijn gaan geloven, hebben
jullie mij altijd geholpen om het goede nieuws bekend te maken’ (1:5); en
“Zelfs toe ik nog maar net op reis was, in Tessalonica, stuurden jullie mij
al twee keer het geld dat ik nodig had” (4:16). Nu hadden zij dat ook in
Rome gedaan, door een broeder te sturen met een bijdrage voor zijn
verblijfkosten daar: “Ik heb nu meer dan genoeg, door alles wat jullie
aan Epafroditus meegegeven hebben” (4:18).
Deze Epafroditus had, na zijn aankomst in Rome, Paulus een tijdje goed
geholpen: ‘Hij is mijn broeder, ik heb samen met hem gewerkt en gevochten voor het goede nieuws’ (2:25). Maar op een dag was hij ernstig ziek
geworden, zodat hij het bijna niet had overleefd (2:26 en 27). Na zijn
wonderbare herstel vond Paulus het nodig hem zo snel mogelijk terug te
sturen naar Filippi: “Maar nu moet ik hem naar jullie terugsturen … Ik
stuur Epafroditus nu zo snel mogelijk naar jullie toe. Dan zullen jullie
weer vrolijk worden, en dan heb ik minder zorgen” (2:25,28).

De brieven aan de Kolossenzen en Filemon
Ook in de brief aan Filemon gaat het over iemand die werd teruggestuurd: de weggelopen slaaf Onesimus. Waarschijnlijk kende Onesimus
Paulus uit de tijd toen die in Kolosse bij Filemon, zijn eigenaar, logeerde.
Onesimus was echt een voorbeeld van iemand die door Paulus’ onderwijs
tot geloof kwam, en door de gave van de heilige Geest een goed dienaar
van de Heer Jezus werd. Paulus had hem dan ook graag bij zich willen
houden, maar wilde dat Filemon dat zou beslissen: ‘Filemon, mijn vraag
aan jou gaat over Onesimus, de slaaf die bij jou weggelopen is. Hij is
christen geworden, en ik houd van hem alsof hij mijn eigen kind is. Dat is
allemaal gebeurd terwijl ik in de gevangenis zat om het goede nieuws.
Een tijdlang heb jij helemaal niets aan Onesimus gehad. Maar nu kan hij
heel nuttig voor je zijn, net zoals hij dat voor mij geweest is. Ik houd
veel van hem, toch stuur ik hem naar jou terug. Het liefst had ik hem
hier gehouden, om voor mij te zorgen in de gevangenis. Dan had hij mij
namens jou kunnen helpen. Maar het zou niet goed zijn als jij daar niets
van wist. Want als je mij wilt helpen, moet je daar zelf voor kiezen. Alleen dan doe je echt iets goeds. Daarom stuur ik Onesimus nu naar je
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terug. Je hebt je slaaf een tijdlang moeten missen. Maar misschien was
dat juist goed. Want nu krijg je hem voor eeuwig terug! En je krijgt hem
niet terug als slaaf, maar als iemand die veel meer is dan je slaaf. Hij is
nu je geliefde broeder, iemand die net als jij in Jezus Christus gelooft.
Hij is hier voor mij een echte broeder, als mens en als christen. Dan
moet hij dat toch zeker ook voor jou zijn!’ (Filemon 10-16).
In de brief staan aanwijzingen voor Paulus’ gevangenschap (vers 9). Hij
noemt zijn medegevangene Epafras uit Kolosse (vers 23; zie Kolossenzen
1:7;4:12), en hij hoopt snel vrijgelaten te zullen worden (vers 22).
In de brief aan de Kolossenzen is hij blij net als Jezus te mogen lijden
(1:24), noemt hij Aristarchus zijn medegevangene (4:10, Handelingen
20:4), en vraagt hij: ‘Denk aan mijn boeien’ (4:18). Er staat ook dat Tychikus – boodschapper van Paulus (Handelingen 20:4; Efeziërs 6:21,22; 2
Timoteüs 4:12; Titus 3:12) – samen met Onesimus naar Kolosse ging, met
de brieven aan de gemeente en Filemon: ‘Tychykus … stuur ik naar jullie
toe … samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder die een van
jullie is; zij zullen alle twee vertellen hoe het hier gaat’ (4:7-9).

De brief aan de Efeziërs
Het is eigenlijk wel zeker dat deze brief niet voor Efeze was. Paulus was
daar jarenlang geweest, en de gelovigen kenden hem dus heel goed. Zijn
afscheid van de oudsten was emotioneel geweest. Zou hij dan schrijven:
‘Jullie moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die Hij mij gegeven heeft om jullie
te redden’ (3:2-4)? Het is mogelijk dat dit de brief is aan Laodicea, waar
Paulus het in de brief aan de Kolossenzen over heeft (4:16), of een brief
aan Hiërapolis (Kolossenzen 4:13). De aanwijzingen dat deze brieven tegelijk werden geschreven, zijn dat er dezelfde dingen in worden gezegd,
en dat Tychikus ze bracht en moest uitleggen: ‘Opdat ook jullie weten
hoe ik het maak, zal Tychikus, onze geliefde broeder, die zo trouw de
Heer dient, jullie alles vertellen. Juist daarom stuur ik hem naar jullie
toe, om jullie te vertellen over onze omstandigheden en om jullie moed in
te spreken’ (Efeziërs 6:21,22). Ook in deze brief schrijft Paulus over
zijn gevangenschap (4:1), en vroeg hij de lezers: “Christus heeft vrede
gebracht voor ons allemaal. Dat is de boodschap die ik aan iedereen vertel, en waarvoor ik in de gevangenis zit. Bid dat ik het goede nieuws toch
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verder kan vertellen, Vraag aan God of Hij me de juiste woorden wil geven, en mij zonder angst laat spreken” (6:19,20).

De broeders in dienst van Paulus in Rome
Veel broeders verbleven langere of kortere tijd bij Paulus, om hem te
steunen met geld dat gelovigen in de gemeenten van de Heer hem stuurden, en hem te helpen bij zijn werk. Paulus stuurde sommigen naar de
gemeenten, om mondeling en door brieven hun geloof te versterken. Zo
was er een druk verkeer van en naar Paulus’ woning. We lezen over
(natuurlijk) Lucas, maar ook over Marcus, Timoteüs natuurlijk, en Demas.

Paulus’ laatste gevangenschap in Rome
Paulus heeft ten minste twee keer gevangengezeten in Rome. Wat hij in
de tijd tussen de twee periodes deed. Staat niet in de Bijbel, en is ook
niet af te leiden uit wat er wel staat. We weten dat hij naar Spanje wilde gaan, maar of hij daar ook geweest is? We weten van Paulus’ laatste
verblijf in Rome door zijn tweede brief aan Timoteüs.

De tweede brief aan Timoteüs
Hierin zien we dezelfde reden voor zijn gevangenschap als in Jeruzalem:
zijn bekendmaking van de opstanding van de Heer Jezus! ‘Houd Jezus
Christus in gedachten … die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik bekendgemaakt, daarom moet ik veel lijden en ben ik zelfs als een misdadiger
gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten;
daarom verdraag ik alles voor de mensen die God liefheeft, opdat ook zij
in Christus Jezus gered worden en eeuwige heerlijkheid ontvangen’ (2:810; Handelingen 23:6, 26:6-8). Hij riep Timoteüs op ook bereid te zijn te
lijden: ‘Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam
je ook niet voor mij, die om Hem gevangen zit, maar deel in het lijden
voor het evangelie, met de kracht die God je geeft’ (1:8). Dat had hij
eerder gedaan, en dat was ook nu nodig. En zoals de Heer Paulus steeds
had gered, moest Timoteüs vertrouwen dat Hij ook hem zou redden: “…
je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolging ondergaan die mij ... hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds
gered” (3:11). In de brief aan de Hebreeën is te zien dat Timoteüs inderdaad leed, en mogelijk ook een tijdje in Rome gevangenzat: ‘Wisten jullie
dat onze broeder Timoteüs is vrijgelaten?’ (Hebreeën 13:23).
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Ook schrijft Paulus over broeders die bij hem waren gebleven (‘Alleen
Lucas is bij mij gebleven’ – 4:11), hem kwamen opzoeken (‘Onesiforus,
want hij heeft mij vaak opgebeurd en zich niet voor mijn gevangenschap
geschaamd’ – 1:16), maar ook over broeders die hem verlaten hadden omdat het hun misschien te gevaarlijk werd (‘Demas heeft mij verlaten …
Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië’ – 4:10; en: ‘Bij mijn
eerste verdediging heeft niemand mij geholpen, ze hebben mij allemaal
in de steek gelaten … Maar de Heer heeft me gesteund en me kracht
gegeven. Daardoor kon ik toen alles vertellen over het goede nieuws, en
hebben alle volken het gehoord’ – 4:16,17).
In wat hij schreef, is de grote behoefte
van Paulus aan steun van zijn helpers en
medegelovigen te zien. Want we kunnen
ons voorstellen dat hij even angstig als
zijn Heer moet zijn geweest, wanneer hij
dacht aan de dood die hem mogelijk
wachtte. Hij vroeg Timoteüs daarom snel
te komen, en enkele dingen voor hem te
doen: “Kom snel naar me toe” (4:9);
“Probeer voor de winter te komen” (4:21);
“Haal Marcus op ... want hij kan mij goede
diensten bewijzen” (4:11); “Als je komt,
neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en
ook de boeken, vooral die van perkament” (4:13).
Paulus verwachtte die keer niet aan veroordeling te ontkomen:
“Binnenkort komt er een einde aan mijn leven” (4:6). Toch was er nog
hoop, omdat hij zijn eerste verdediging goed was doorgekomen: “Ik ben
gered uit de muil van de leeuw” (4:17). Letterlijk! Maar het was uitstel
van executie; want Paulus stierf, volgens de overlevering, toch als martelaar in Rome. Maar, wat er ook zou gebeuren, hij wist dat hij zijn Heer
trouw had gediend en met Hem in zijn Koninkrijk zou zijn: “Ik heb gevochten voor het ware geloof. Ik heb de opdracht die ik van God gekregen heb, helemaal uitgevoerd. Ik heb mijn geloof niet verloren. Het enige
waar ik nog op wacht is het eeuwige leven. Dat zal de Heer mij als beloning geven op de dag dat Hij komt als rechtvaardige rechter” en : ‘De
Heer zal me … veilig in zijn hemels koninkrijk brengen’ (4:7,8,18).
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De belangrijkheid
van Paulus’ brieven
Lezen: Efeziërs 3 en 1 Korintiërs 10:1-11:29

Waarom de brieven van Paulus lezen?
We vonden in de brieven die Paulus vanuit Rome stuurde, snippers informatie over zijn gevangenschap en rechtszaken. Maar dat waren niet de
reden ze te schrijven. Wij hopen dat het antwoord op de vraag: ‘wat dan
wel?’ je belangstelling zal wekken voor de boodschap van zijn brieven.
Toen we nog brieven schreven aan familie of vrienden, deden we dat
vooral om bij te praten uit de behoefte aan contact (waar wij nu mobieltjes, hyves, facebook, enzovoorts, voor hebben). Zoals we zagen speelde
dit ook een rol in de brieven van Paulus. Hij wilde graag weten hoe het
ging met de broeders en zusters die hij achterliet. Maar dit was niet
zijn eigenlijke doel. Bedenk dat er in die tijd geen moderne communicatiemiddelen waren, waarmee je snel te weten kon komen hoe het met geliefden en bekenden ver weg ging. De enige manier om contact te houden,
was via brieven en boodschappers. Je kon brieven namelijk niet in de
brievenbus doen, en ervan uitgaan dat ze een dag later werden bezorgd.
Wat Paulus schreef kon ook nog eens gevaarlijk zijn, als de Romeinen,
Grieken, of Joden de brief in handen kregen. De Romeinen wilden rust in
hun Rijk, en de prediking van het Koninkrijk van God verstoorde die. De
Grieken waren bang dat de goden boos zouden worden als iedereen in één
God ging geloven. De Joden ergerden zich aan een gekruisigde en opgestane Messias. Hierover schrijven kon levens kosten, of gevangenschap
en lijden voor veel gelovigen betekenen. Paulus liet zijn brieven daarom
brengen door betrouwbare medewerkers. Die konden dan meteen nog
wat meer vertellen, en namen op de terugweg brieven en berichten voor
Paulus mee. Dit kon weken, ja maanden duren als dit lopend gebeurde!
Want je kon niet met de auto, de bus, de trein, of het vliegtuig; wel met
een schip, maar dat kostte geld (dat er niet altijd was). Het zal duidelijk
zijn dat je met al deze inspanningen en gevaren geen brieven schreef om
even ‘bij te kletsen’. Als je schreef moest het erg belangrijk en ook wel
dringend zijn.
259

We zullen zien dat de brieven een belangrijk geestelijk doel dienden.
Namelijk om het geloof van de ontvangers te steunen en te ontwikkelen,
en hen te wijzen op het soort leven dat de Heer Jezus van zijn volgelingen verwacht. Ze zijn daarom ook voor ons in deze tijd een belangrijke
bron van onderwijs. Vooral ook omdat veel voor ons zo herkenbaar is.
Maar er wordt vaak gezegd dat ze voor ons niet zo belangrijk zijn, omdat ze typisch voor die tijd zouden zijn; en ook dat Paulus niet hetzelfde
dacht als de andere apostelen. Maar is dat zo? Het lijkt er meer op dat
veel mensen niet wilden weten en aannemen wat hij schreef (ook nu niet).
Dit past helemaal niet bij wie zegt in de Heer Jezus te geloven en Hem
te willen volgen. Neem de apostel Petrus, die kennelijk (nog) wel wordt
vertrouwd. Hij zei dat hij het eens was met wat Paulus schreef, en gebruikte eigenlijk Paulus’ gezag om zijn eigen woord sterker te laten zijn:
‘Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus jullie geschreven met de
wijsheid die hem gegeven is. Hij schrijft dit overigens in alle brieven
waarin hij het over dit onderwerp heeft. Daarin staan dingen die moeilijk
te begrijpen zijn, en mensen die het ook niet weten en begrijpen, verdraaien die tot hun eigen ondergang; en dat doen ze ook met wat andere
dienaren van God hebben geschreven’ (2 Petrus 3:15,16). Dit is de kern
van het probleem: mensen die er geen verstand van hebben, en geen vast
geloofsfundament hebben, verdraaien (in hun eigen belang) de Schriften;
ook die van Paulus. Dat kan ook niet anders, want hij bewees wat hij
schreef uit die Schriften. Paulus schreef over de verdraaiingen: “Dit
moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst … het heeft geen enkele waarde …” (Kolossenzen 2:23). Hier gaat
dit over verkeerde ideeën, maar het is van toepassing op alle afwijkingen
van de leer van de Heer Jezus en de apostelen. Niet door God geleerde
en gevraagde godsdienst heeft geen betekenis of nut, is waardeloos.
Een andere reden die je hoort om de brieven niet te lezen, is dat het
vaak gaat over dingen die wij nu niet meer kennen of doen. Bijvoorbeeld
afgoderij. Maar is dat zo? In de Bijbel is afgoderij hetzelfde als overspel, omdat de enige echte God niet kan verdragen dat mensen naast of
in plaats van Hem andere goden aanbidden. De Enige die God heeft aangewezen tussen Hem en ons mensen is de Heer Jezus. Al het andere dat
tussen Hem en ons in staat noemt Hij een afgod. Jezus noemde ook veel
geld en bezit zo. Want wie zoveel mogelijk wil hebben, ‘offert’ zijn of
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haar leven daaraan, en niet aan de God van hemel en aarde. Daarover
schreef Paulus: “jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik
jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn
dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God
horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. Doe niet zoals de
mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God
geeft jullie wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat
goed en volmaakt is, en waar God blij mee is” (Romeinen 12:1,2).
Het is zo belangrijk dat volgelingen van Christus het geloof vasthouden
dat de apostelen bekendmaakten; dan leef je niet in onzekerheid:
“Twijfel niet, maar houd vast aan de juiste uitleg van het goede nieuws.
Dat is de uitleg die ik gegeven heb toen ik bij jullie was, en die te vinden
is in al mijn brieven” (2 Tessalonicenzen 2:15). Wanneer we de Schriften
gebruiken als controlemiddel, is snel duidelijk welke uitleg klopt en welke
niet. Paulus schreef regelmatig dat hij niet uit zichzelf sprak, en dat het
niet om zijn gelijk ging. Hij sprak in opdracht van de Heer die hij diende.
Bijvoorbeeld: ‘Wij zijn niet als zoveel anderen, die aan het woord van
God geld willen verdienen; wij spreken erover in alle eerlijkheid, voor
Gods oren in samenwerking met Christus’ (2 Korintiërs 2:17); en “namens
de Heer Jezus Christus verbied ik jullie om contact te hebben met
christenen die niet leven zoals het hoort” (2 Tessalonicenzen 3:6). Wie
niet wilde luisteren noemde hij eigenwijs: “Misschien vinden sommigen
van jullie dat allemaal onzin. Maar die mensen zijn dan wel erg eigenwijs” (1 Korintiërs 11:16). Het lijkt ons daarom echt nodig de brieven van
Paulus te lezen, omdat hierin vaak belangrijke punten van het evangelie,
het goede nieuws, besproken en uitgelegd worden, en toegepast worden
op het leven dat de Heer Jezus ons vraagt te leiden. Dat is wijsheid.

Hoe beginnen?
De brieven van Paulus zijn soms best moeilijk. Je moet wel wat weten van
wat er in het Oude Testament staat, en ook van wat in de evangeliën
staat; vooral dat van Lucas, maar ook die van Marcus en Matteüs. Ze zijn
daarom voor beginners niet makkelijk te lezen en begrijpen, zoals ook
Petrus toegaf. Ons advies is daarom voor een eerste kennismaking, een
Bijbel in hedendaags Nederlands te nemen. De Nieuwe Bijbel Vertaling
en de Herziene Statenvertaling zijn al eenvoudiger dan de NBG vertaling
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uit 1951 en de oude Statenvertaling; maar de Bijbel in Gewone Taal,
Groot Nieuws en Het Boek zijn nog makkelijker te lezen. Na oefening en
het groeien van de kennis kun je overgegaan op meer letterlijke vertalingen. En dat is nodig, omdat Paulus op een bijzondere manier de Griekse
taal gebruikte, om duidelijk te maken waar het hem om ging.

De brieven brengen ons in contact met gelovigen vóór ons
Het is goed steeds weer te bedenken dat het evangelie niet alleen voor
ons bedoeld is. Vóór ons leefden, en na ons leven, ook mensen in geloof in
de Heer Jezus Christus. In alle tijden en volken gingen en gaan mensen
Hem volgen. Het is daarom goed iets te weten over de tijd en de omstandigheden waarin zij tot geloof kwamen en daarna elke dag in dat geloof
leefden. Dat geeft je niet alleen een gevoel van verbondenheid met mensen die al vóór jou geloofden, maar je kunt je dan ook met hen vergelijken, en je afvragen of het met je eigen geloofsleven goed zit. Wat natuurlijk alleen zin heeft als je echt van plan bent om je leven – waar nodig – te veranderen, zodat het goed zal zijn in Gods ogen. Het is namelijk
niet van belang wat jijzelf, of andere mensen, van je vinden, maar hoe
God je ziet, wat Hij van je vindt; want Hij zal straks rechtspreken over
je leven. Nu houdt Hij ons met de Bijbel een spiegel voor. Want Hij ziet
veel meer dan jijzelf: je liefde voor Hem, Zijn Zoon en de mensen die Hij
liefheeft; je verlangens; je bedoelingen; je beproevingen; je geloofsstrijd; je volhouden, enzovoorts. Jakobus schreef: “Doe alles weg wat
slecht is! Doe geen verkeerde dingen meer, maar doe wat God van je
vraagt. Jullie kennen Gods boodschap, en jullie weten dat je daardoor
gered kunt worden. Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden,
maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig. Als
je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat Hij van je vraagt,
dan ben je erg dom. Dan lijk je op iemand die zichzelf in een spiegel bekijkt, en daarna meteen vergeet hoe hij eruitziet. Je moet je altijd laten
leiden door Gods wet. Want die wet is volmaakt, en geeft je vrijheid. Je
moet niet alleen maar naar Gods wet luisteren, en Gods woorden meteen
weer vergeten. Nee, je moet ook doen wat God van je vraagt. Dan zul je
gelukkig zijn!” (Jakobus 1:21-25). Dit heet ‘bekering’, wat letterlijk een
omkering is: de tegenovergestelde richting gaan dan je gewend was. Tot
geloof komen wordt ook een ‘wedergeboorte’ genoemd: een opnieuw geboren worden als geestelijk mens in een familie van mensen van hetzelf262

de geloof en met de gezindheid van, dezelfde manier van denken spreken
en doen als, Jezus. Mensen waar jij belangstelling voor hebben en die
belangstelling voor jou hebben; met wie jij je verbonden mag weten door
tijd en ruimte heen. De apostelen hebben brieven geschreven die de tijd
hebben doorstaan. Hierdoor hebben zij als het ware contact met je gemaakt, en hun liefde voor de mensen die God roept en aanneemt tot het
eeuwige leven met je willen delen. Reden genoeg om warme belangstelling
te tonen voor hen, voor wat zij hebben meegemaakt, voor wat zij hebben
gedaan, en voor wat zij jou te zeggen hebben!

Paulus’ belangeloze inzet om anderen te redden
Wat in zijn werk steeds opvalt, is dat Paulus zich – net als zijn Heer
deed – heel nederig was. Hij klaagde nooit over zijn gevangenschap, en
vroeg anderen niet te bidden om zijn vrijlating. Dat Gods werk verder
ging, door het evangelie van de Heer Jezus, kwam voor hem altijd op de
eerste plaats, zodat andere mensen bevrijd zouden worden uit de gevangenis van de zonde en de dood. Zonder er iets voor te willen hebben,
werkte hij dag en nacht, met alles wat hij had, om hen te redden. Wat er
ook met hem gebeurde, het maakte hem niet uit. Wat het hem ook koste,
zijn geld of zijn leven, hij ging door. Zo was hij gehoorzaam aan wat de
Heer Jezus vroeg van zijn leerlingen: “Als je mijn volgeling wilt zijn, dan
mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet bereid zijn om je leven
op te geven en met mij mee te gaan. Als je je leven probeert te redden,
zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen
omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden” (Matteüs 16:24,25). Lees met dit in gedachten eens 2 Korintiërs
11:23-28 om een idee te krijgen van wat Paulus allemaal meemaakte. Zelf
vatte hij zijn gezindheid eens zo samen: “Ik houd altijd rekening met
andere mensen. Ik denk nooit aan wat goed is voor mezelf, maar altijd
aan wat goed is voor anderen. Want ik wil dat er zo veel mogelijk mensen
gered worden” (1 Korintiërs 10:33). Wat de mensen van zijn eigen volk
betreft, schreef hij: “ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God
dat ze zullen worden gered” (Romeinen 10:1). De redding van anderen was
dan ook het doel dat hij met zijn brieven voor ogen had. Daarvoor kreeg
hij geen salaris, en hij wilde niets van anderen hebben: “Wat is nu mijn
loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen” (1 Korintiërs 9:18; de NBG’51 vertaling zegt dat hij het evangelie
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‘om niet’, dus ‘zonder dat het de ontvanger iets kost’ bekendmaakte).
Zonder mopperen maar met blijdschap maakte hij de goede boodschap
van Christus bekend: ‘Ik ben blij dat er over Christus verteld wordt! …
Mijn blijdschap zal nog veel groter worden’ (Filippenzen 1:18 NBG’51); en
‘Ik ben blij dat ik nu voor jullie lijd …’ (Kolossenzen 1:24). Wat kunnen we
veel leren van wat hij zei en deed in dienst van de Heer! Een reden te
meer om te lezen wat hij te vertellen heeft.

De omstandigheden waarin Paulus zijn werk moest doen
Paulus had het niet altijd makkelijk. De wereld was geen veilige plaats, en
reizen en verblijven in onbekende gebieden bracht veel gevaren met zich
mee. Daarnaast kreeg Paulus veel tegenwerking. Overal en altijd braken
mensen, in en buiten de gemeente, bewust of onbewust, zijn werk af. Tegenwoordig zouden de meesten depressief of gefrustreerd raken, en het
bijltje erbij neergooien. Paulus ging door, omdat hij:
•
•
•
•
•

God en Zijn Zoon liefhad boven alles;
van tevoren wist dat dit zou gebeuren (het gebeurde immers ook met
zijn Heer);
wat hij deed niet zag als zijn werk maar dan van God en zijn Heer;
altijd dankbaar was voor het weinige, maar goede, dat overbleef;
blij was in de beproeving zodat hij ook zelf gered zou worden.

Invloeden van buitenaf en binnenuit
We vinden in zijn brieven drie groepen tegenstanders, vijanden, die niet
alleen een gevaar voor Paulus zelf waren, maar – en dat vond hij veel erger – een verkeerde invloed hadden op de gelovigen die vast wilden houden aan wat hij en de andere apostelen hun hadden geleerd. Daarom
heeft wat hij in zijn brieven schreef zo vaak te maken met de verdediging van het evangelie dat hij bekendmaakte, en de noodzaak delen daarvan nog eens duidelijk uit te leggen. Dit geeft je de gelegenheid te lezen
wat Paulus de gelovigen leerde, zodat je kunt teruggaan naar het geloof
van de jonge gemeente in de eerste eeuw.

De invloed van niet echte broeders in het geloof
Paulus schreef eens over “valse broeders, die waren binnengeslopen om
onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons
tot slaven te maken” (Galaten 2:4 HSV). Tegenwoordig zouden we zulke
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mensen ‘infiltranten’ noemen, die van binnenuit probeerden de gemeente
te verzwakken en af te breken. Het waren Joden uit de kring van de Farizeeën in Jeruzalem, die de volgelingen van Christus de Wet van Mozes
wilden laten houden. Dit was niet zomaar het idee dat Paulus daarover
had. Ook Petrus schreef over mensen die zeiden in opdracht van God en
Christus te spreken, maar in feite ‘valse’ profeten waren. Hij had het
toen over wat in de toekomst zou gebeuren, maar zei er niet bij wanneer
dat zou zijn (2 Petrus 2:1). Kennelijk was dat al snel, want Johannes
schreef in zijn brieven dat zulke valse leraars er toen al waren, en (hoe
is het mogelijk) uit de gemeente van de Heer Jezus kwamen (1 Johannes
2:18,19). Hun invloed, en het niet luisteren naar de waarschuwingen die
de apostelen hadden gegeven, zorgde ervoor dat veel gelovigen hun ideeën overnamen, zodat een geloof ontstond dat de apostelen niet meer
‘christelijk’ zouden noemen; en jammer genoeg is dit soort geloof er tot
op de dag van vandaag. Zo werd waar wat Paulus schreef: “De tijd zal
komen dat mensen zich zullen verzetten tegen de juiste uitleg van het
geloof. Ze zullen leraren zoeken die passen bij hun eigen ideeën, en die
zeggen wat ze graag horen. De mensen zullen niet meer naar de waarheid
luisteren, maar naar verzonnen verhalen” (2 Timoteüs 4:3,4). Dat is nogal
een uitspraak, die je dan ook heel ernstig moet nemen. Er zijn dus al vanaf het begin verzinsels in omloop, en het is aan jou in de Bijbel te onderzoeken of wat je geleerd is en wordt klopt met de leer van de Bijbel. En
dat de leer van Paulus juist, goed, is, daarvan kun je zeker zijn, omdat hij
zijn persoonlijke garantie gaf: ‘Ik, Paulus, groet jullie in mijn eigen handschrift. Dat is in elke brief het waarmerk (de garantie, de zekerheid)
dat ik hem zelf geschreven heb’ (2 Tessalonicenzen 3:17).

De invloed van de Joden
In veel brieven van Paulus merk je zijn zorg en ook wel boosheid om wat
de Joden deden. Zodra hij was vertrokken, stichtten zij verwarring onder de niet-Joodse gelovigen, door te zeggen dat zij niet behouden konden worden als zij zich niet lieten besnijden en zich niet aan de wet van
Mozes hielden. Als zij dat niet deden, gaven zij hen ook nog eens aan bij
de Romeinse overheid op beschuldiging van verraad aan de keizer.
Waarom deden die Joden dat? Om te beginnen omdat ze jaloers waren
dat de prediking van Jezus Christus zo succesvol was. Dat was al in Jeruzalem zo. Maar vooral ook omdat zij zich bedreigd voelden. Het groei265

end aantal gelovigen bracht hun bijzondere plaats in het Romeinse Rijk in
gevaar. Zij hadden namelijk de vrijheid hun eigen zaken volgens de Wet
van Mozes af te handelen. Maar de Romeinen zagen de christenen als een
afsplitsing van de Joden. Wanneer voor volgelingen van Jezus de Wet
van Mozes niet gold, kwam er een tweedeling die na verloop van tijd niet
toegestaan zou worden door de Romeinen, omdat zij eenheid wilden, en
zeker een eind zou betekenen van de bijzondere positie van de Joden.
Om hun leven te redden lieten sommige (veel ?) christenen zich besnijden. Was dan niet duidelijk hoe het zat met de Wet en de besnijdenis?
Laten we kijken naar wat er gebeurde na de eerste zendingsreis, toen
Paulus en Barnabas met enthousiaste verhalen over de vele tot geloof
gekomen Grieken in Antiochië waren teruggekeerd: “In die tijd kwamen
er een paar Joodse christenen uit Judea in Antiochië aan. Ze zeiden tegen de christenen daar: ‘Jullie moeten je laten besnijden. Dat staat in de
Wet van Mozes. Anders kunnen jullie niet gered worden’” (Handelingen
15:1). Ze waren zo fanatiek, dat ze niets wilden horen van Paulus’ uitleg,
dat als de Heer dit nodig had gevonden Hij deze bekeerlingen de heilige
Geest niet had gegeven. De toestand liep behoorlijk uit de hand: ‘Dit
zorgde voor grote onenigheid met Paulus en Barnabas, en ze kregen een
felle discussie’ (vers 2). Er werd besloten enkele broeders naar Jeruzalem te sturen om dit te bespreken met de apostelen en oudsten. Nadat
Paulus en Barnabas hadden verteld wat er aan de hand was, zeiden een
paar Farizeeën die in Jezus waren gaan geloven, dat niet-Joodse christenen zich moesten laten besnijden en de Wet van Mozes houden. Er
kwam weer een ‘felle discussie’; waarop Petrus zei: “God kent de harten
van de mensen. En hij laat zien dat ook de niet-Joden erbij horen. Want
hij heeft ook aan hen de heilige Geest gegeven, net als aan ons. God
maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden. Want hij gaf ook aan
niet-Joden het geloof. En door het geloof zijn hun zonden vergeven.
Waarom verzetten jullie je tegen God? … wij geloven dat we gered worden dankzij de goedheid van de Heer Jezus. En voor niet-Joden geldt
precies hetzelfde’” (verzen 8-11). Toen ze wat rustiger waren geworden,
zei Jakobus “Daarom moeten we het de mensen uit andere volken niet
moeilijk maken als ze in God gaan geloven. Dat is mijn mening. We moeten
hun in een brief wel (bepaalde) regels geven” (vers 19). Dit werd besloten, en Paulus en Barnabas kregen een brief mee, die Lucas opnam in zijn
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verslag in Handelingen 15. Dit is dan de oudste brief waarvan de woorden
bewaard gebleven zijn. Hierin werd duidelijk gezegd dat die ‘christenen
uit Judea’ buiten hun boekje waren gegaan: ‘Wij hebben gehoord dat er
een paar mensen van ons bij jullie geweest zijn. En dat zij dingen hebben
gezegd waardoor jullie in de war gebracht zijn. Die mensen waren niet
door ons gestuurd’ (vers 24). Deze brief zal zijn overgeschreven, en
overal in de steden waar Paulus kwam zijn voorgelezen, zodat duidelijk
had moeten zijn wat in Jeruzalem was besloten. Maar hun eensgezindheid bleek voor een deel een mokkend neerleggen bij wat Petrus en Jakobus hadden gezegd; want al snel kwamen die zogenaamde broeders
toch weer met hun eigen opvattingen. Daarom schreef Paulus de brief
aan de Galaten. Daarin sprak hij zijn verwondering erover uit dat sommigen (velen ?) in de gemeente zich toch lieten besnijden: “Ik begrijp niets
van jullie! … Een tijd geleden heb ik jullie het goede nieuws over Christus
verteld. Maar nu denken jullie dat er een andere waarheid is. Vrienden,
er is geen andere waarheid! Mensen brengen jullie in de war” (Gal 1:6,7);
en: “Er zijn maar weinig mensen nodig om een grote groep in de war te
brengen. De Heer Jezus geeft mij de zekerheid dat jullie dat met me
eens zijn. Iedereen die jullie in de war brengt, zal gestraft worden, wie
het ook is!” (Gal 5:9 en 10). Dan blijkt het sterke verband tussen vervolging en het doen van wat sommige Joden wilden; en ook dat Paulus het
daar niet mee eens was: “Er wordt gezegd dat ik eigenlijk voor de besnijdenis ben. Dat is onzin! Ik vertel dat wij alleen gered kunnen worden omdat Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Ik kom zelfs in moeilijkheden doordat ik dat vertel” (vers 11). Het ging dus om een principiële
kwestie die absolute duidelijkheid vroeg.

De invloed van het denken en het leven in de Grieks-Romeinse wereld
De invloed van het denken en de manier van leven in de heidenwereld was
een voortdurende bedreiging. Volgens het Griekse denken was bijvoorbeeld het geloof in de opstanding belachelijk. De wijsgeer Plato had geleerd dat de dood een bevrijding was van de ziel uit de gevangenis van
het lichaam; wat had je er dan aan als de ziel weer één werd met het lichaam? Ja, als dat laatste waar zou zijn, is het inderdaad absurd. Want
de conclusie dat er geen opstanding kon zijn, leidde tot een fout in het
begin van de redenering: dat er een ziel zou zijn die los van het lichaam
voortleeft. In de Bijbel vinden we daarover niets. De apostelen leerden
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juist dat er zonder opstanding uit de doden geen leven is. En omdat het
evangelie de boodschap van de hoop op eeuwig leven is, moet er een opstanding uit de doden zijn. In de eerste brief aan de Korintiërs moest
Paulus dit nog eens heel duidelijk uitleggen (hoofdstuk 15).
Maar ook de manier van leven van de meeste mensen was tegengesteld
aan het reine leven dat van volgelingen van Christus wordt verwacht. Er
was onzedelijkheid en afgoderij. Elke beroepsgroep had een eigen god,
die vereerd moest worden, anders werd het werk niet gezegend. Als iemand daar niet aan meedeed, kon de wraak van die god komen, wat moeilijkheden betekende voor alle anderen. Daarom kon zo iemand uit zijn
vak gezet worden, en zonder inkomsten komen te zitten. De angst voor
de goden was zo groot, dat ze – ondanks de grote hoeveelheid goden die
ze voor elk deel van hun leven hadden – in Athene zelfs een altaar hadden voor een god die ze misschien waren vergeten (Handelingen 17:22).
In de gemeenten van de Heer Jezus waren dan ook leden die daar niet
los van kwamen, en meededen met de onzedelijkheid en afgoderij.

Een dubbele vervloeking over wie valse leer verkondigde
En zo was er nog veel meer, waar het bijna alle brieven over gaat. Dit
was voor Paulus heel principieel: “Als iemand iets anders vertelt, zal hij
door God gestraft worden. En dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Het
geldt zelfs voor een engel uit de hemel! Ik zeg het nog een keer: Jullie
hebben het goede nieuws over Christus gehoord. Laat God iedereen
straffen die jullie iets anders vertelt!” (Galaten 1:8,9). Het is voor onze
redding daarom belangrijk te weten wat het ware evangelie is.

De oorspronkelijke blijde boodschap bleef bewaard
Maar, zal iemand zich afvragen, waarom al dat geruzie? Het evangelie is
toch de goede en blijde boodschap?! Als er zoveel moeilijkheden zijn,
maakt dat niet blij. Inderdaad niet! Ze werden en worden echter niet
veroorzaakt door God, de Heer Jezus, of de apostelen, maar door mensen die hun eigen mening en ideeën aan anderen willen opleggen. Maar de
ware boodschap bleef bestaan, en is ook te vinden. Want juist omdat
sommigen hun mening zo luid en duidelijk bekendmaakten, om anderen
daarvoor te winnen, was het al snel nodig alles duidelijk op papier te zetten, zodat mensen van goede wil zouden weten waar ze aan toe waren.
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51

Gods reddende kracht
voor wie geloven

Paulus’ brief aan de Romeinen
Paulus schreef zijn brief aan de Romeinen in ongeveer het jaar 56 in de
Griekse stad Korinte, voordat hij op reis ging naar Jeruzalem om daar de
opbrengst van een geldinzameling voor de armen te brengen. Zijn plan
was daarna naar Rome te gaan. Hij schreef de gelovigen in die stad om
zijn bezoek aan te kondigen, en – wat veel belangrijker was – te vertellen
wat hij geloofde. En dat is heel fijn voor ons, want hierdoor weten wij
wat hij predikte en leerde. We zullen daarom uitgebreid stilstaan bij
deze brief, zodat we een goede basis hebben als we in de volgende twee
hoofdstukken zijn andere brieven bekijken.
Paulus zag het evangelie als ‘Gods reddende kracht voor alle mensen die
geloven, in de eerste plaats voor Joden, maar ook voor andere volken. In
het evangelie maakt God bekend dat Hij alleen maar wie geloven aanneemt als Zijn kinderen, zoals ook geschreven staat: De rechtvaardige
zal leven door geloof’ (1:16,17). Alles draait dus om geloof; en dat bewees
hij in deze brief, die de vorm heeft van een gesprek met Joden; met
vragen en antwoorden, opmerkingen en reacties daarop.
Paulus legde eerst uit waarom Gods reddende kracht nodig is. God kan de
zonde van ons mensen niet aanzien, of wij nu Jood zijn of niet: ‘Gods
boosheid komt uit de hemel over alle goddeloosheid en slechtheid van
mensen die de waarheid geweld aandoen’ (1:18). Of we het nu leuk vinden
of niet, het is terecht dat God boos is, ‘want wat een mens over God kan
weten is hun bekend omdat God het bekend heeft gemaakt’ (1:19). ‘Nou’,
zul je misschien zeggen, ‘dan moet je wel over God zijn verteld’. Maar
zegt het verstand ons al niet dat God móet bestaan? En wat Hij doet
laat ons zien wie Hij is: “Want al kun je God niet zien, je kunt wel zien
wat Hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die
verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat Hij God is.
Daarom hebben mensen die God niet eren geen enkel excuus. De mensen
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kenden God dus wel, maar ze wilden Hem niet danken en eren. Nee, daar
vonden ze zichzelf te goed voor. Ze dachten dat ze heel wijs waren,
maar ze raakten hun verstand juist kwijt. Ze konden niet meer helder
denken” (1:20,21). Het evangelie, het reddende woord van God, is het
licht dat in die duisternis schijnt. Dit licht wijst je niet alleen op de verkeerde weg die je gaat, maar ook hoe je kunt gered worden van Gods
boosheid daarover. Daarom wilde Paulus dat alle mensen zouden weten
wat hij schreef. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij in ieder geval
proberen het te lezen en te begrijpen. Met Gods hulp gaat dat lukken!
Paulus noemde allerlei verkeerde dingen op, die mensen die Gods wil niet
kenden, deden. Maar dan had hij de Joden iets te zeggen. Zij hadden
kritiek op ‘heidenen’, omdat zij alle morele wetten overtraden en afgoden
dienden. Maar wat deden zij zelf? ‘Natuurlijk, u veroordeelt dit alles.
Maar u bent ook niet te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want wat u veroordeelt doet u zelf ook’ (2:1).
Dus is ook Gods boosheid over hen terecht. Zij kenden de enig ware God,
de Schepper, en Zijn Wet. Zij wisten dus hoe zij moesten leven, maar
waren hardleers en wilden hun leven niet veranderen. Hierin zit een les
voor alle mensen; ook in onze tijd: ‘Wijs jij dan Gods grote goedheid, en
eindeloze geduld en verdraagzaamheid niet af; want weet je niet dat Hij
je daardoor wil laten bekeren?’ (2:4). Het goede vooruitzicht is, dat wie
zich bekeert een grote ‘beloning’ zal krijgen: ‘God beloont ieder mens
naar zijn daden. Iedereen die het slechte doet krijgt lijden en ellende, in
de eerste plaats de Joden, maar ook mensen uit andere volken. Iedereen
die het goede doet zal heerlijkheid, eer en vrede krijgen, in de eerste
plaats de Joden, maar ook mensen uit andere volken. God maakt geen
verschil. Wie het goede doet en dat volhoudt, aan wie heerlijkheid, eer
en onsterfelijkheid zoekt, geeft Hij eeuwig leven’ (2:6;9-11,7). God trekt
niemand voor. Voor Hem zijn alle mensen gelijk. Maar de Joden hadden
een grotere verantwoordelijkheid, omdat zij God en Zijn wil kenden.
Het wetboek dat de Joden van God hadden gekregen, vertelde hun dat
zij in het beloofde land anders moesten leven dan de mensen van hun
buurvolken. Als zij dat niet deden zondigden zij, en verdienden de straf
die God daarin had bekendgemaakt. Net zoals dit in ons Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Strafrecht geregeld is. Maar in hun geval was het
erger dan, bijvoorbeeld, een verkeersovertreding. Want onder Gods Wet
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stond Gods handtekening. En als zij trots beweerden beter te zijn dan
andere volken, omdat zij Gods bijzondere volk waren, dan moesten zij
wel begrijpen dat door hún ongehoorzaamheid anderen niet tot geloof
kwamen, en God niet de eer gaven die Hem toekomt: ‘Jullie onteren God
door de wet te overtreden, want er staat geschreven: Omdat jullie je zo
slecht gedragen, hebben andere volken geen eerbied voor God’ (2:23,24).
Hetzelfde kan gezegd worden over hun besnijdenis. Het was natuurlijk
een groot voorrecht tot Gods bijzondere volk te behoren. De mannen
werden daar elke dag enkele keren aan herinnerd, omdat zij als teken
van dat voorrecht besneden waren. Maar, schreef Paulus: “Dat is alleen
een voordeel als je je houdt aan de wet. Anders heb je er niets aan dat
je besneden bent” (2:25,26).
Paulus vatte dit allemaal zo samen: Jood en niet-Jood waren schuldig
voor God; de Jood omdat hij Gods Wet niet helemaal gehoorzaamde, en
de niet-Jood omdat hij God niet wilde kennen en dienen als zijn Schepper: “Er is geen mens die altijd goed doet, zelfs niet één, niemand is
wijs, niemand is trouw aan God” (3:10,11).
Dit is de aanloop tot wat hij eigenlijk wilde duidelijk maken: dat de genade die God geeft aan mensen die Hem geloven, het belangrijkst van alles
is. Het houden van de Wet was voor de Joden alleen nog maarhet opvolgen van regels en voorschriften; een optelsom van goede daden. Als ze
maar meer goede dingen deden dan verkeerde, kwam het allemaal wel
goed. Maar de Wet was één geheel. Wie één regel overtrad, was schuldig
aan de hele Wet. Daarom was de toestand ook zo hopeloos. Niemand kon
de Wet volmaakt houden; en dus kon eigenlijk niemand gered worden,
want: “het lukt niemand om alles te doen wat in de wet staat. De wet
leert ons juist dat ieder mens verkeerde dingen doet” (3:20). Geen mens
kon en kan daarom zelf de toestand bereiken, die God graag wilde toen
Hij de eerste mens maakte: “Want allen hebben gezondigd en missen de
heerlijkheid van God” (3:23 HSV). God had gezegd: “Laten wij mensen
maken die … op ons lijken; zij moeten heersen over … de hele aarde …
(Genesis 1:26). Nadat David hier goed over had nagedacht, schreef hij in
een psalm: “U hebt de mensen veel macht gegeven, ze bijna net zo machtig als goden (engelen) gemaakt. Ze mogen heersen op aarde. U hebt hun
alles gegeven ...” (Psalm 8:6,7). In een andere vertaling staat: “U hebt
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hem … met heerlijkheid en luister gekroond”. Hetzelfde woord dat Paulus gebruikte in de brief aan de gelovigen in Rome.
Gods ingreep in hoe alles op aarde gaat is: “Mensen worden gered, niet
doordat ze de wet houden, maar doordat ze geloven. Want God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus” (3:21,22). Dat is de goede boodschap: “God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de
zonden van iedereen die gelooft in Jezus Christus” (3:24). Maar hoe kan
dat? Hebben al die mensen vóór Jezus dan voor niets geleefd, of voor
niets volgens de Wet geleefd? Neen, want de offers in de Wet, keken
vooruit naar een eeuwige - en dus betere - vergeving van zonde.
Bovendien ging het niet om die offers, maar om de vraag of wie het offer bracht goed wist dat hij had gezondigd en daarom het offerdier
moest sterven. Om die nooit minder wordende stroom offers te stoppen,
zou die mens dus moeten ophouden met zondigen. Dit kon alleen door geloof, een rotsvast vertrouwen op God, en uit liefde voor Hem en de naaste. Jezus is de enige Mens die dit heeft gedaan. En God wil anderen door
hun geloof in het offer van Jezus (dat wijst op zijn volmaakte gehoorzaamheid) vrijspreken van zonde. Of dit nu zonden zijn van mensen die
lang vóór Hem of in zijn tijd leefden, of lang na Hem leven: ‘Hij is door
God aangewezen om door zijn dood de redding te zijn voor wie gelooft …
in zijn geduld straft God de zonden die in het verleden zijn gedaan niet
… Hij laat ons zien dat Hij goed is door iedereen vrij te spreken die in
Jezus gelooft’ (3:25,26).
Als dit zo is, was het dus niet door de Wet te houden, of omdat een man
besneden was, dat je behouden werd. En dan was er ook geen reden voor
een Jood met zelf tevreden te zijn tegenover niet-Joden: “Kunnen we
dan nog zeggen dat het ene volk beter is dan het andere? Nee! Voor iedereen geldt dezelfde wet. Is dat een wet met regels om je aan te houden? Nee, het is de wet van het geloof. Want wij weten dat mensen alleen gered kunnen worden door het geloof. En niet doordat ze zich aan
de Joodse wet houden. Er is maar één God. En hij is niet alleen de God
van de Joden, maar ook de God van alle andere volken. Hij redt Joden als
ze geloven, en hij redt niet-Joden als ze geloven” (3:27-30).
Zo eenvoudig kan het zijn: Als er maar één God is, kan het niet zo zijn
dat de een alleen maar behouden kan worden door de Wet te houden, en
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de ander door te geloven. Paulus bewees dat het altijd al om geloof ging,
door te wijzen op Abraham, hun voorvader. Hij leefde eeuwen voordat
God zijn nakomelingen de Wet gaf; en hij kreeg Gods beloften voordat
hij besneden werd. Zijn geloof maakte hem tot ‘een vriend van God’.
Niets meer en niets minder. “Abraham geloofde in God, en daarom zag
God hem als een goed mens. Als iemand werkt, krijgt hij loon. Niet als
geschenk, maar omdat hij het verdient. Maar niemand verdient het om
door God gered te worden. Je moet er dus op vertrouwen dat God je wil
redden, ook al ben je een slecht mens. Als je dat gelooft, ziet God je als
een goed mens” (4:3-5).
Ook is de zonde niet pas bekend geworden door de Wet. De eerste mens
zondigde al, en werd daarvoor gestraft. Alle mensen zijn Adam gevolgd
in zijn zonde, en daarom heeft God terecht alle mensen dezelfde straf
gegeven als Adam. Daarom is ook het geschenk van God zo groot: “De
genade gaat zijn (Adams) overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God
aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel meer.
Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven,
want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade
die na vele overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid” (5:15,16). Hoe groot zou jouw dankbaarheid dan moeten zijn voor
dit grote en prachtige geschenk dat God je geeft!
God kan Zijn genade dus aan alle mensen geven. Maar er moest nog wel
worden uitgelegd hoe die genade wordt gegeven aan ieder mens apart.
Paulus legde uit dat de doop het beeld is van de dood en opstanding. Om
de zonde moet de mens sterven; en als dat gebeurd is, is de schuld betaald. Want we kunnen niet twee keer om hetzelfde veroordeeld worden.
Als je gelooft en je laat dopen, sterf je als het ware. Dat wil zeggen: je
geeft aan niet meer te willen leven op de manier zoals je deed voordat je
tot geloof kwam, maar anders – op de manier zoals Jezus deed. Om dit
te laten zien aan jezelf en andere mensen, laat je de oude mens ‘sterven’
en ‘begraven’ in het waterbad, om daaruit op te staan tot nieuw leven in
Jezus. Deze symboliek maakt ook duidelijk hóe er gedoopt moet worden
en wat daarvoor nodig is: door onderdompeling in water, nadat je verteld
hebt dat je gelooft in Jezus. Het zal duidelijk zijn dat hier hetzelfde
gezegd kan worden als bij de besnijdenis: de doop heeft pas zin als je
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laat zien dat je dit nieuwe leven ook echt leeft. Een leven dat niet bepaald wordt door de wereld waarin je leeft; en ook niet door het houden
van regels in een wet, maar door een ander soort leven: dat van Jezus
Christus. Je hoort namelijk niet meer bij de wereld of je familie, maar
bij de Heer: ‘Zo zijn ook jullie, broeders en zusters, dood voor de wet
dankzij de dood van Christus en horen jullie bij een ander: Hem die uit
de dood is opgewekt. Ons leven moet iets betekenen voor God’ (7:4).
Je kunt alleen een ander leven leiden als je een andere manier van denken hebt dan daarvoor. In je hoofd zitten veel begeerten die tot zonde
kunnen verleiden. Paulus dacht terug aan de ellendige toestand waarin hij
als Jood leefde. Hij kende Gods Wet, en wilde zich er ook echt aan houden, maar hij voelde telkens de drang die Wet te overtreden. Alles wat
hij kon was proberen, zonder er genoeg kracht voor te hebben, te doen
wat God vroeg: ‘Ik wil wel het goede doen. Daaraan kun je zien dat de
wet goed is. Toch doe ik steeds het verkeerde. Eigenlijk doe ik dat niet
zelf, maar het is de zonde die dat doet. Want de zonde heeft macht
over mij … ik wil wel het goede doen, maar het lukt me niet. Ik doe juist
de slechte dingen, die ik niet wil doen’ (7:18,19). Zijn uitroep, toen hij dit
ging begrijpen, was: ‘Kan ik, ongelukkig mens, ooit hiervan gered worden?’ (7:24). Het antwoord dat hij kreeg, luchtte hem op: ‘God zij dank,
door Jezus Christus, onze Heer’ (7:25). Die andere manier van denken
krijg je door Gods Woord en Geest; zeg maar de invloed en kracht van
God in je leven: “Als je je laat leiden door je slechte verlangens, dan wil
je alleen maar verkeerde dingen doen. Maar als je je laat leiden door de
heilige Geest, dan wil je alleen maar goede dingen doen. Wie luistert naar
zijn verkeerde verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie luistert
naar de heilige Geest, zal voor eeuwig leven bij God” (8:5,6). Je moet
beseffen dat er geen andere weg is tot het eeuwige leven. Het is niet
vanzelfsprekend dat je behouden bent ‘omdat Jezus voor je gestorven
is’. Paulus’ ernstige waarschuwing was: ‘Je kunt alleen bij Christus horen
als je zijn geest (zijn gezindheid, manier van denken) hebt’ (8:9).
Als je je leven laat leiden door de Heer Jezus Christus, zul je in de loop
van de tijd steeds verder veranderen, zodat het nieuwe leven in je te
zien wordt. Als de Heer Jezus uit de hemel komt, zul je dan eeuwig leven
krijgen, samen met heel veel andere gelovige mensen. Je leven heeft dan
zin gehad; want als je geleefd hebt volgens Gods wil, zul je worden waar274

voor God de mens schiep. Wat nu alleen Jezus Christus is (het evenbeeld
van God) en heeft (de door God beloofde heerlijkheid) zal dan iedereen
zijn en hebben die Hem volgde: “Wij moeten delen in zijn lijden om met
Hem te kunnen delen in Gods heerlijkheid” (8:17).
Je voelt, schreef Paulus, dat de hele schepping daarnaar verlangt. Want
door de zonde van de mens lijkt wat God ‘in het begin’ maakte zo zinloos.
Alles is maar tijdelijk, alles gaat een keer dood; zoals een bloem die - na
een paar dagen prachtig te hebben gebloeid – verwelkt. Maar de goede
boodschap is: “Toch is er hoop! Want ooit wordt de aarde bevrijd. Dan
komt er een eind aan de macht van de dood. De aarde verlangt hevig naar
dat moment van bevrijding. Dan zal God aan zijn kinderen het eeuwige
leven geven. En dan zullen zij voor altijd op aarde leven” (8:21). Daarom
zeggen Gods kinderen: “we wachten nog op een lichaam dat nooit zal
sterven. Dat is het grootste geschenk dat God ons zal geven. Dan zullen
we leven als Gods kinderen. Maar tot die tijd hebben we het moeilijk en
zwaar. We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen
we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen” (8:23,24). De Heer Jezus helpt je als je bidt om Gods redding, en
om als een kind van God te leven.
Paulus zag met verdriet de ongehoorzaamheid van de mensen van zijn
volk; dat zij de boodschap van verlossing in Jezus niet wilden aannemen.
Hij bad daarom als een priester voor hen. Hij wilde zelfs best afstand
doen van de hem beloofde heerlijkheid, als dat maar een paar mensen
van zijn volk zou redden. Wat een liefde had hij voor God, zijn Heer en
zijn volk! Zo liet hij zien dat hij niet wilde dat God hen om hun ongehoorzaamheid buiten de deur zette. Door hun ongehoorzaamheid veranderde
er immers niets aan Gods beloften aan Abraham. Wat zij moesten begrijpen, was dat het niet alles zei afstammelingen van Abraham te zijn.
Dat betekende pas wat als zij hetzelfde geloof hadden als hij. Niet het
volk als geheel werd behouden, maar alleen de mensen die geloofden. Dus
wanneer zij zouden geloven in Jezus, konden ook zij nog altijd gered
worden en het eeuwige leven krijgen dat God Abraham had beloofd. De
Joden moesten ook niet jaloers of boos worden als God niet-Joden aannam als Zijn kinderen; want dat was eeuwen eerder al door de profeten
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gezegd. Bovendien roept God wie Hij het waard vindt Zijn kinderen te
zijn. Mensen die gehoorzame burgers van Zijn Koninkrijk willen zijn. Het
past niet-Joodse gelovigen daarom bescheiden te zijn; want zij zijn er
later bijgekomen, en mogen zich niet beter en hoger vinden dan de Joden. Er is één God, en alle mensen zijn afhankelijk van Zijn liefde; wie
wij ook zijn en wat wij ook hebben gedaan.
Hierna ging Paulus verder met die gezindheid van Gods kinderen. Daarbij
wilde hij dat de gelovigen dezelfde levensspreuk – “God, U zegt dat U
geen offers van de mensen wilt. U houdt niet van de offers voor de zonden. Daarom hebt U mij een lichaam gegeven om te offeren … Hier ben
ik. Ik zal doen wat U van mij wilt” – als Jezus zouden hebben: “Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God
graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen.
Want dat is de juiste manier om God te vereren. Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft
jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed
en volmaakt is, en waar God blij mee is” (12:1,2).
In de hoofdstukken 12, 13 en 15 van de brief gaf Paulus daarom veel
praktische raad, zowel voor het persoonlijk leven van de gelovige als voor
de gemeente (of kerk) van gelovigen. Ze zijn heel belangrijk om te weten
“wat God van je wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is”. Zo
schreef hij over:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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de noodzakelijkheid van echte liefde voor het goede en voor elkaar;
enthousiast zijn en blijven voor de waarheid;
het geloof vasthouden als het je tegenzit;
Het nodig zijn van bidden;
het doen van het goede voor je vrienden en vijanden;
het leiden van een leven dat goed voor God is;
het niet voor jezelf leven, maar voor God en je naaste;
het elkaar accepteren, zoals God jou geaccepteerd heeft;
het niet oordelen van anderen;
het niet kwetsen en ergeren van anderen;
enzovoorts.

52

Geroepen om één te zijn

De brieven aan de Korintiërs
Paulus schreef enkele brieven aan de gelovigen in de Griekse stad Korinte, waarvan er twee bewaard zijn gebleven.
De eerste brief
Het was een dag in het jaar 54. Een schip uit Korinte was de haven van
Efeze binnengelopen. Na het afmeren waren slaven meteen begonnen de
lading aan wal te brengen, en gingen de passagiers van boord. Drie van
hen treuzelden niet zoals veel andere mensen, die eerst nieuwsgierig
rondkeken om de omgeving te bekijken. Nee, zij hadden kennelijk haast,
want zij gingen meteen naar één van de opzichters, die toezicht hielden
op het werk op de kade, en vroegen hem naar een bepaalde wijk in de
stad en naar een straat of huis. Tevreden met het antwoord liepen ze de
stad in. Na een flinke wandeling, want de stad was groot, kwamen zij aan
bij het huis dat zij zochten en klopten aan. De drie mannen – Stéfanas,
Fortunátus en Acháicus – werden hartelijk ontvangen door de bewoner –
Paulus. De blijdschap over hun weerzien was duidelijk door hun omhelzingen, woorden, gebaren en lachende gezichten. Maar toen zij een plaatsje
hadden gevonden op één van de banken in het appartement, en de vragen
aan elkaar over hoe het ging waren beantwoord, kwam het gesprek op
serieuze zaken.
Paulus was namelijk bezorgd. Niet met de bezorgdheid die hij altijd wel
had. Want hij vroeg zich altijd af hoe het geloof zich ontwikkelde in de
gemeenten die door zijn prediking waren ontstaan, hoe de broeders en
zusters die hem zo lief waren geworden leefden in de hun zo Godvijandige omgeving vol afgoderij en onzedelijkheid, en hoe hij hen – behalve in
zijn gebeden – zou kunnen helpen. Paulus maakt zich echt zorgen, omdat
hem onrustbarende berichten hadden bereikt. Dienaren van een gelovige
vrouw uit Korinte hadden hem verteld dat de eenheid in de gemeente
weg was. Stéfanas, Fortunátus en Acháicus vertelden Paulus dat zij, onder andere, hierom naar hem toegekomen waren, maar dat er helaas nog
meer aan de hand was.
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In een vergadering hadden sommige leden van de gemeente van Korinte
gezegd, dat zij bezorgd waren over verkeerde ontwikkelingen, en zelfs
een grote zonde. Zij waren niet alleen bang dat de leden die verkeerde
dingen deden niet gered zouden worden, maar ook dat anderen met hen
mee zouden doen. Uit liefde voor die mensen, de Heer en het evangelie
dat Hij hen door zijn dienaren Paulus en Apollos had bekendgemaakt,
stelden zij voor iets te doen. Want ze wilden dat alles weer goed zou
gaan. Misschien hadden zij al een keer geprobeerd er wat aan te doen,
maar waren ze het niet met elkaar eens. Daarom besloten zij een brief
te schrijven, en die door drie goede dienaren van de gemeente naar Paulus te laten brengen. Dan konden zij verder met hem spreken over enkele
bijzonderheden. We zien dus hoe belangrijk zij dit vonden; want je
vraagt niet zomaar drie broeders een lange, gevaarlijke, reis te maken.
In de brief vroegen zij ook of Paulus nog wat meer wilde uitleggen over
wat hij hen in een brief had geschreven. Die had hij hen niet lang na zijn
vertrek uit Korinte geschreven. Verder hadden zij nog een paar vragen
aan hem. Misschien hoopten ze dat Paulus zou zeggen zelf te komen, zodat sommige leden sneller zouden willen luisteren. Maar Paulus bleef in
Efeze. Hij schreef een brief met zijn antwoorden en raadgevingen, en
vroeg Timoteüs met de drie broeders naar Korinte te gaan. Dit is de eerste brief aan de Korintiërs in onze Bijbel, die dus eigenlijk de tweede is.
Door deze brief, en ook de volgende, krijgen we een idee van wat er zoal
in het leven van de gelovigen in die tijd gebeurde en hoe de leden van de
gemeente daarmee omgingen. Wat heel leerzaam voor ons is, omdat wat
zij meemaakten en de keuzes waarvoor zij stonden zo herkenbaar zijn.
Gezien de problemen in de gemeente is de inleiding van de brief opvallend. Paulus schreef namelijk dat hij God dankbaar was voor de genade
die Hij de gelovigen in Korinte had geschonken. Zij wisten veel van het
evangelie, en waren echt overtuigd van de waarheid daarvan. God had hen
veel van Zijn Geest gegeven; wat een teken was van de echtheid van hun
geloof. Ook verwachtten zij elke dag de terugkomst van de Heer Jezus
uit de hemel. Paulus wist daarom zeker: “Onze Heer Jezus Christus zal
jullie kracht geven tot het einde. En op de dag dat hij terugkomt, zullen
jullie gered worden” (1:8). En dit ondanks alles wat er in Korinte aan de
hand was! Dit is alleen te verklaren vanuit het vertrouwen in de Heer, die
in zijn liefde en genade zo’n groot werk had gedaan in de gemeente daar,
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en er daarom ook voor kon zorgen dat de problemen opgelost werden:
“Jullie kunnen op God vertrouwen” (1:9). Paulus ging het dus niet ‘zelf
even oplossen’, maar liet het over aan de Heer. Aan de andere kant vertrouwde hij ook de oudsten van de gemeente. Want het sturen van deze
drie broeders liet zien hoe groot hun geloof was, en dat zij de verkeerde
dingen wilden veranderen.
Maar hierna kwam Paulus tot waar het echt om ging. De Grieken waren
verzot op kennis en wijsheid. Alles draaide om wetenschap en filosofie.
Maar in geestelijke dingen gaat het hier niet om. Want mensen zijn het
daarover niet met elkaar eens, waardoor er ruzie en dus verdeeldheid
komt. En dat was het probleem in Korinte. Veel gelovigen waren niet verder gekomen dan het ‘kennisniveau’. Er was geen verandering in hun denken gekomen, zodat ze het niet nodig vonden hun oude leven te veranderen. Ze waren niet echt één met elkaar in het geloof, maar verdeeld in
groepjes rond leiders, waarvan de één het nog beter dacht te weten dan
de ander. Hoe herkenbaar is dit in Nederland, dat door sommigen ‘een
land van dominees en schoolmeesters’ wordt genoemd. de kerken zijn dan
ook hopeloos verdeeld. Paulus’ oordeel over verdeeldheid in de gemeente
was: “Jullie leven nog steeds als mensen van deze wereld. Want jullie zijn
jaloers en jullie zoeken ruzie. Jullie doen dus precies dezelfde dingen als
alle andere mensen, die niet geloven” (3:3).
Gelovigen in Korinte die vonden dat zij belangrijk waren, vergaten dat zij
kwamen uit de arme en onbelangrijke groepen in de samenleving: “Denk
eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren geen
belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid, en jullie waren ook niet machtig en rijk” (1:26). God roept juist mensen die in de wereld niet belangrijk zijn, zodat “niemand trots kan zijn op zichzelf” (1:29). Wij hebben Gods heilsplan niet bedacht, en wij hebben het
evangelie niet verzonnen. Dus zei Paulus: “Er is er maar één op wie wij
trots mogen zijn: de Heer” (1:31). Want niet wij, maar Hij had immers
“besloten hen die geloven te redden” (1:21). Paulus vroeg hen te kijken
naar zijn eigen voorbeeld: “ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen
over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen” (2:1,2). Ja, hij had wel wijsheid: de wijsheid
die God hem had gegeven. Dingen die mensen niet kunnen bedenken, maar
horen bij wat God heeft besloten vóór de schepping van de wereld. Het
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gaat dus niet om mensen, wat zij zijn en kunnen, maar om God, Jezus
Christus, en Hun reddingswerk. Steeds weer zette Paulus de menselijke
wijsheid, die hij dwaasheid noemde, tegenover de wijsheid van God: “Wat
in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God” (3:19). Waarom? Omdat
de menselijke wijsheid niet uitgaat van God, maar van de mens.
Om te laten zien dat hun eigenwaan niet gepast was, herinnerde hij hen
aan een erge zonde in hun gemeente, waaraan niets – of in ieder geval
niet genoeg – werd gedaan. Hij riep hen daar iets aan te doen, door de
broeder die dit deed er op aan te spreken. Dan kon hij zich bekeren en
gered worden, en zouden anderen niet worden verleid met hem mee te
doen. daarna herinnerde hij hen aan hun zakelijke onenigheid, waarmee
zij zelfs naar de wereldlijke rechtbank gingen. Verder misbruikten sommigen hun vrijheid in de Heer, door dingen te doen die niet pasten bij
het nieuwe leven dat zij behoorden te leven: “Jullie zeggen: ‘wij mogen
doen wat we willen’. Maar ik zeg: ‘Ja, maar niet alles is goed! … Laat je
leven niet beheersen door slechte verlangens’” (6:12). Zijn raad was: “U
bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam” (6:20).
Hierna behandelde Paulus de vragen die zij hem in hun brief stelden. Eén
daarvan ging over het huwelijk en wat daarmee verband hield. En hoewel
Paulus zelf niet getrouwd was, kon hij hen uit Gods Woord toch goede
raad geven. Een andere vraag ging over het eten van vlees van geofferde
dieren uit afgodentempels. Daarover kon je allerlei opvattingen hebben.
Maar Paulus vond niet belangrijk wat iemand daarvan dacht, maar wat de
gevolgen voor anderen waren van wat iemand zei en deed. Met dit voorbeeld uit hun leven, ging hij terug naar de menselijke kennis waar hij het
al over had: ‘Zeker, het is waar dat wij allen kennis hebben. Maar kennis
maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. Maar
wanneer iemand God liefheeft, kent God hem’ (8:1-3). De les hiervan was,
dat je bij alles wat je doet rekening moet houden met de gevoelens van
anderen. Je mag hen niet kwetsen of ergeren door je woorden en je gedrag. Daar zat het probleem in Korinte Daarom schreef Paulus nog een
keer: ‘Jullie zeggen: Wij mogen doen wat we willen. Maar ik zeg: Ja, maar
niet alles is goed! … alleen als je daarmee ook de anderen helpt. Jullie
moeten niet je eigen voordeel zoeken, maar dat van de ander’ (10:23,24).
De oorzaak in Korinte zal dus te weinig liefde voor elkaar zijn geweest.
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Verder betwijfelden sommigen of Paulus een apostel van de Heer was.
Hij was geen leerling van Johannes de Doper en Jezus geweest. Paulus’
antwoord hierop was, dat zij door zijn prediking tot geloof waren gekomen, en door zijn handoplegging de heilige Geest hadden ontvangen. Wat
zij zeiden was daarom opstandigheid tegen de Heer, die hem tot zijn
apostel had gemaakt. En dat kon hen net zo duur komen te staan als het
volk Israël. Alle Israëlieten hoorden in de woestijn hetzelfde woord van
God, en maakten hetzelfde mee; maar “toch wees God de meesten
af” (10:5) omdat zij Hem niet geloofden en gehoorzaamden. “Wat hun
overkomen is, moet ons tot voorbeeld zijn; het is geschreven om ons … te
waarschuwen (10:11). Dit laat zien dat je niet bij de wereld kunt horen en
bij de Heer. Als je meedoet met wat ‘het avondmaal’ wordt genoemd, zeg
je dat je niet bij de wereld wilt horen, maar bij de Heer en alle andere
mensen die in Hem geloven: “Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker met wijn. En we delen samen het brood. Zo
vormen we een eenheid met elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij
Christus horen, en gered worden dankzij zijn dood. Samen vormen we
één geheel, omdat we samen van dat brood eten” (10:16,17). In de gemeente van de Heer mag er daarom geen verdeeldheid zijn. Maar Paulus
had nog een andere waarschuwing, omdat niet iedereen op de goede manier meedeed met het avondmaal. Dit liet zien dat zij weinig eerbied
voor God en de Heer Jezus, niet allemaal hetzelfde geloof, en te weinig
liefde hadden: “Als je eet van het brood en drinkt uit de beker, doe dat
dan met respect voor de andere gelovigen. Anders is de maaltijd niet tot
eer van de Heer. En dan maak je alles wat de Heer voor ons gedaan
heeft, belachelijk. Kijk dus eerst kritisch naar jezelf! Ga pas daarna samen met anderen de maaltijd vieren tot eer van de Heer” (11:27-29).
Dan was er nog een vraag over welke gave van de Geest beter was dan de
andere. Paulus zei dat er inderdaad verschillende gaven zijn, maar, omdat
er één God en één Heer is, al die gaven in dienst staan van het ene doel
van God. Gelovigen zouden hun gaven dan zó moeten bekijken, en niet met
elkaar gaan ruziën wie en wat belangrijker is. Zij behoren zich, met wat
God hun heeft gegeven, in dienst te stellen van Zijn werk. Dit beschreef
Paulus als de ledematen en organen van een goed werkend lichaam, waarvan geen deel kan gemist worden: ‘jullie zijn het lichaam van Christus en
ieder van jullie is daar een deel van’ (12:27).
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De motivatie en band om als één lichaam te leven en te werken is de liefde. Paulus zei dat we alles kunnen weten en alles doen wat we maar kunnen. Maar het zou allemaal geen zin hebben als het niet uit liefde gedaan
werd: ‘Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn … het zou geen nut voor mij
hebben’ (13:2,3). Wat is dan het kenmerk van de liefde? Hoe herkennen
we iemand die uit liefde denkt, spreekt en werkt? Aan de karaktereigenschappen van God en Zijn Zoon, die Gods werk ook de karaktereigenschappen van elk kind van Hem worden: “Liefde is: geduldig en vriendelijk
zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf
niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander niet beledigen, niet (alleen) aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan
het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door
de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd
volhouden. Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken.
Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen
boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen” (13:4-8). Daarom is kennis geen doel, maar middel; want “Nu zien we
God nog niet. We merken wel dat Hij er is, maar we zien Hem niet. Maar
straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu
weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we Hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent. Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar
het allerbelangrijkste is de liefde” (13:12,13).
Paulus had iets heel belangrijks voor de gemeente bewaard tot het
laatst. Waar het in het geloof om gaat is de opstanding uit de doden. Uit
de verhoren en toespraken nadat hij gevangengenomen werd, weten we
dat Paulus het overal steeds weer over dit geloof had. Voor de Grieken
was dit, vanuit hun menselijke denken en redeneren, belachelijk. Zij vonden dat je juist blij moest zijn dat je ziel bij de dood werd bevrijd uit
‘de gevangenis’ van het lichaam. Daarom konden ze zich niet voorstellen
welk nut het had, als je ziel bij de opstanding weer met je lichaam werd
verenigd. Maar hun uitgangspunt klopte niet: de ziel staat in de Bijbel
niet los van het lichaam. Een levende mens is een levende ‘ziel’. Bij de
dood houdt de mens op te bestaan. Een dode mens is een dode ‘ziel’. Het
grote wonder is, dat God zo machtig is dat Hij mensen die al duizenden
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jaren geleden zijn gestorven, en er niets meer van te vinden is, weer levend kan maken. Maar sommigen in Korinte maakten door hun Griekse
manier van denken problemen, door te zeggen dat er geen opstanding van
doden is. Paulus’ antwoord op hun verkeerde geloof was heel eenvoudig:
de boodschap die hij en de andere apostelen overal brachten, was dat
Jezus was gestorven en opgestaan. Dat, zei hij, hadden heel veel mensen
gezien, en de meesten van hen leefden nog. Dus konden ze het hen gaan
vragen, als zij dat wilden. De vraag die hij hen stelde, was daarom:
‘Wanneer nu over Christus wordt bekendgemaakt dat Hij uit de dood is
opgewekt, hoe kunnen sommigen van jullie dan zeggen dat de doden niet
zullen opstaan?’ (15:12). Want de conclusie is dan duidelijk: ‘Als de doden
niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt, en als Christus niet is opgewekt, is wat wij bekendmaken zonder inhoud en uw geloof zinloos’ (15:13,14). Let dus goed op: Het gaat er niet alleen maar om dat Jezus is opgewekt, als de zekerheid dat ook de gestorven gelovigen worden
opgewekt; het gaat er ook en vooral om, dat een geloof zonder opstanding geen geloof is: “Maar als Christus niet is opgewekt, is je geloof nutteloos, ben je nog een gevangene in je zonden en worden de doden die
van Christus zijn niet gered” (15:17,18). De hoop is nu juist “Christus is
echt uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen” (15:20).
Als Hij de eerste is, betekent dit dat er nog veel mensen zullen opstaan.
En wanneer dan? Heel eenvoudig: ‘Wanneer Hij komt’. Het geven van eeuwig leven moet wachten tot de komst van de Heer Jezus uit de hemel. Je
krijgt het dus niet bij het sterven in de hemel. Je kunt alleen overgaan
tot een nieuw, eeuwig, leven, nadat je voor je Rechter hebt gestaan. Dan
zul je, als je echt hebt geloofd, een ander lichaam krijgen: een
‘geestelijk lichaam’ in plaats van het ‘aardse lichaam’ dat je nu hebt meegekregen van je ouders; ‘De gestorven gelovigen staan op uit de dood
met een nieuw, onsterfelijk lichaam’ (15:53). Hoe en wanneer? ‘Wij zullen
allemaal in één tel veranderd worden, als de laatste bazuin zal klinken’ (15:51,52). Dus niet wanneer we de laatste adem ‘uitblazen’ maar
wanneer bij Christus’ komst op de bazuin geblazen wordt. Nu je dit weet,
heb je reden genoeg om dankbaar te zijn en vast te houden aan deze
hoop: ‘Laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de
overwinning geeft … Houd vast aan het geloof dat de doden zullen opstaan … Blijf trouw aan de Heer. Dan zal je moeite niet voor niets zijn en
zul je eeuwig leven. Dat is zeker!’ (15:57,58).
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De tweede brief
Toen Timoteüs uit Korinte terugkwam bij Paulus, vertelde hij dat het
vertrouwen van Paulus in God en in de gelovigen in Korinte juist was geweest. Dit laat zien hoe goed het is wanneer broeders en zusters, die
zien dat sommigen in de gemeente dingen zeggen en doen die een gevaar
zijn voor hun eeuwig leven – en nog erger voor dat van anderen – dit met
alle leden van de gemeente bespreken. Met het positieve doel hen te
redden uit het oordeel, en de gemeente te versterken. Dit is geen geklik
of kwaadsprekerij van sensatie zoekende mensen, maar een plicht en het
nemen van verantwoordelijkheid voor mensen die God óók wil redden.
Paulus was intussen vertrokken uit Efeze, en was zelfs van plan geweest
naar Korinte te gaan. Om de een of andere reden kon dat niet, en was hij
naar Macedonië gegaan om de gelovigen in Filippi, Tessalonika en Berea
te bezoeken. Wel had hij Titus naar Korinte gestuurd, om te zien hoe
het daar was en hen te vertellen over zijn plannen. Deze tweede brief is
eigenlijk de derde. Het kan zelfs zijn dat hij bestaat uit twee brieven:
één toen Timoteüs, en één toen Titus terugkwam uit Korinte.
Eerst lezen we over Paulus’ blijdschap over de verandering die er in Korinte was gekomen. We zien hier iets van wat er in Paulus omging toen hij
hen zijn ‘eerste’ brief schreef: ‘Toen ik jullie schreef was ik somber en
verdrietig; de tranen stonden in mijn ogen. Ik wilde jullie geen verdriet
doen, maar jullie laten weten hoe erg ik jullie liefheb’ (2:4). Maar ook: ‘Ik
wist wel dat jullie mijn blijdschap zouden delen’ (2:3). Paulus wilde dat zij
hem vrijwillig en uit volle overtuiging gehoorzaam zouden zijn: ‘Ik wil niet
de baas spelen over jullie geloof. Jullie hebben al een groot geloof, en ik
wil jullie blijdschap alleen maar groter maken’ (1:24). Nu we weten wat er
in de ‘eerste’ brief staat, kunnen we ons zijn blijdschap over het gevolg
van alle gebeden en inspanningen goed voorstellen. Vooral ook als we denken aan zijn bezorgdheid of het in Korinte nog wel goed zou komen. Want
er waren zoveel, en zulke moeilijke, problemen, en de mens is vaak eigenwijs en egoïstisch. Nu kon hij opgelucht schrijven over zijn blijdschap,
dat zij zijn woorden hadden gelezen met de juiste gezindheid en de echte wil de Heer te gehoorzamen, en schoon schip hadden gemaakt. Hij
hoopte dat zij daarover net zo blij als hij zouden zijn. Nu was het tijd
elkaar te vergeven en God te danken. In hoofdstuk 7 is die blijdschap en
dankbaarheid nog duidelijker.
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Ook in deze brief komt weer het apostelschap van Paulus ter sprake. Hij
voelde zich genoodzaakt zich te verdedigen tegen wie een andere mening
over hem hadden. Nog een keer herinnerde hij eraan wat de prediking bij
hen had opgeleverd. Dat, schreef hij, kwam niet door zijn eigen knapheid, maar omdat God met hen aan het werk was. Paulus mocht van God
uitleggen wat Hij door de profeet Jeremia had gezegd, over het nieuwe
verbond in de Heer Jezus. Een verbond dat veel beter is dan het oude
verbond dat God door Mozes met Israël sloot. Zijn onkunde als mens
maakte hij nog duidelijker, door te wijzen op de zwakheid van zijn lichaam. Over de kracht die hij van God gekregen had om anderen te genezen en de Geest te geven, zei hij: “Het goede nieuws is een kostbare
schat. En ik ben de breekbare kruik waar die schat in bewaard wordt.
Dat is goed. Want daardoor is het duidelijk dat de enorme kracht van
het goede nieuws niet van mij komt, maar van God” (4:7). Zijn zwakheid
was nog duidelijker te zien in de vervolging, die hem overal trof. Elke dag
kon hij sterven door de hand van mensen die hem haatten, net als 25
jaar daarvoor zijn Heer. Maar dat had hij er graag voor over, als dit anderen ‘leven’ zou geven. In hoofdstuk 11 staat wat hij allemaal te lijden
had; wat nog eens laat zien hoe groot zijn hoop op de opstanding was: “Ik
moet lijden, mijn leven lang, net zoals Jezus moest lijden en sterven.
Voortdurend wordt mijn leven beheerst door de dood, omdat ik Jezus
dien. Zo gebruikt God mij om te laten zien dat Jezus is opgestaan uit de
dood. Want doordat ik het lijden volhoud, maak ik zichtbaar dat Jezus
leeft. In mijn leven is dus de dood aan het werk. Maar daardoor is voor
jullie het nieuwe leven gekomen … God heeft de Heer Jezus laten opstaan uit de dood. En dit weet ik zeker: Als ik sterf, zal God mij, net als
Jezus, laten opstaan” (4:10-14). Paulus wist zeker dat hij, als hij tot zijn
laatste ademtocht zou doen wat de Heer hem had opgedragen, dezelfde
heerlijkheid als Jezus zou krijgen. En hij verlangde daar heel erg naar.
Tot die tijd moest hij doorgaan met het werk voor de Heer. En daarvoor
had hij het vertrouwen nodig van gelovigen en belangstellenden in Gods
Woord. Een vertrouwen dat begon met toe te geven dat God hem had
gestuurd om Zijn Woord bekend te maken: “God … heeft mij de opdracht
gegeven om dat goede nieuws aan iedereen te vertellen. God heeft ervoor gezorgd dat het goed kan komen tussen hem en heel de wereld …
God wil dat wij dat goede nieuws doorgeven. Ik ben de boodschapper van
285

Christus. Via mij spreekt God tegen jullie. En namens Christus vraag ik
jullie dringend: Neem de vrede die God ons aanbiedt, dankbaar aan” (5:18
-20). Zijn motivatie om Gods reddingswerk in Zijn Zoon bekend te maken
aan alle mensen, waren liefde en dat hij zeker was van de waarheid. Geen
menselijke liefde, maar dezelfde liefde die de Heer Jezus voor mensen
had en heeft: ‘Wat mij drijft is de liefde van Christus’ (5:14).
Het was (en is) dus van levensbelang de gelegenheid te grijpen, gered te
worden van zonden en in de toekomst het eeuwige leven te krijgen: “Als
dienaar van God waarschuw ik jullie. God heeft laten zien hoe goed hij
voor jullie is. Zorg ervoor dat dat niet voor niets geweest is! Want God
zegt: Er zal een nieuwe tijd komen. Dan zal ik naar jullie luisteren. Ik zal
jullie helpen, ik zal jullie redden. Luister goed! Die tijd, dat is nu. De tijd
van onze redding is gekomen” (6:1,2).
Later staan er in de brief nog weer enkele hoofdstukken over Paulus als
apostel. En vooral hierom lijkt het erop dat het hier om het samenvoegen
van twee brieven gaat. Steeds (of steeds weer) waren er toch weer leden van de gemeente in Korinte die het gezag van Paulus niet wilden erkenen, zodat hij het nodig vond zich nóg eens te verdedigen. Zijn uitgangspunt daarbij was dat ‘niet wie zichzelf aanprijst betrouwbaar is,
maar wie door de Heer wordt aanbevolen’ (10:18). Want, zei hij over wie
zichzelf aanprijzen “door zichzelf af te meten aan zichzelf, en zichzelf
te vergelijken met zichzelf, zijn zij niet verstandig” (10:12 HSV). Dit
keer was het nóg belangrijker dan eerder dit te zeggen, omdat er een
leer was die het geloof in de door de apostelen bekendgemaakte Heer
Jezus Christus afbrak. Er werd in Korinte te slap opgetreden tegen
broeders die dit deden, en er moest daarom snel worden ingegrepen:
‘Jullie hebben er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand jullie een
andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan’ (11:4). Over hen die dit
deden, schreef hij: “Die mensen bij jullie zijn valse apostelen. Het enige
wat ze doen, is jullie bedriegen. Ze doen alsof ze apostelen van Christus
zijn, maar dat zijn ze niet” (11:13).
Hun woord moest en moet gecontroleerd worden door het naast het
woord van de apostelen te leggen. Dat is de enige manier om valse leer
buiten de deur te houden. Hadden ze toen maar naar Paulus geluisterd!
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Het Romeinse leger
Vroeger waren de legers anders dan nu. Als het nodig was werden mannen die konden vechten opgeroepen. Ze moesten zelf hun wapens en
wat ze verder nodig hadden meenemen. Toen hun Rijk groot en machtig
werd, gingen de Romeinen steeds verder van huis om gebied te veroveren en verdedigen. Veel mannen wilden toen niet meer mee; want ze
konden hun gezin en werk niet zo lang in de steek laten. Daarom gingen
de Romeinen het ongeveer 100 v Chr. anders doen: ze schaften het
burgerleger af en vormden het eerste beroepsleger. De soldaten werden vanaf dat moment goed getraind en beter bewapend. Jongens die
het leger in wilden, moesten een zware training volgen. Na een jaar
werd beoordeeld of ze geschikt waren. De regels waren heel streng.
Het belangrijkste was: gehoorzamen. Elke soldaat moest precies doen
wat zijn meerdere zei, zonder tegenspraak. Op ongehoorzaamheid,
onbetrouwbaarheid, iemand in gevaar brengen, stonden heel strenge
straffen: stokslagen, zelfs de doodstraf. Goed gedrag werd beloond.
Er gingen nu ook mensen mee om voor het leger te zorgen. De soldaten
kregen voedsel, en ook voor hun kleding werd gezorgd. Ze hoefden dus
alleen aan de strijd te denken. Paulus zag het zo: “Iemand die in
krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want
zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn” (2 Tim 2:4).
Het leger was lang niet altijd onderweg. Op strategische plaatsen
bouwden zij kampen, muren en forten. Het was daar echt geen Luilekkerland! Elke dag moesten ze trainen: hardlopen, paardrijden, oefenen
met houten wapens, dagmarsen maken met zware bepakking. Verder
moesten ze ervoor zorgen dat hun wapenrusting en gevechtskleding in
de beste toestand was. De soldaten moesten altijd op elkaar kunnen
vertrouwen, want een zwakke schakel kon de dood van een medesoldaat of de nederlaag betekenen. Ze moesten ook hard werken: hun
eigen voedsel verbouwen, wegen en aquaducten bouwen. Luiheid werd
streng gestraft: je kreeg dan geen eten en mocht een nacht niet slapen. Door de strenge discipline was het Romeinse leger het beste en
sterkste leger van de wereld. Het leger zat zo goed in elkaar, dat de
militaire rangen van nu nog steeds lijken op die van de Romeinen.
Soldaat zijn in het Romeinse leger was dus geen makkelijk baantje. Bij
het vechten kon je ook nog eens gewond raken of zelfs gedood worden.
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De kans daarop werd zo klein mogelijk gehouden. De legerleiding bedacht de beste manier om oorlog te voeren. Hun goede uitrusting beschermde hen, en stelde hen in staat het gevecht aan te gaan. Alles
was zo georganiseerd, dat de overwinning wel behaald moest worden;
met verlies van zo min mogelijk soldaten. Overal waar Paulus kwam zag
hij hoe Romeinse soldaten leefden, samenwerkten, voor elkaar zorgden, hun hoofdman gehoorzaamden. Hij dacht: hiervan is iets te leren.
In die tijd was het voor gelovigen niet makkelijk. Andere mensen vooral stads- en landsbestuurders - zagen hen als een bedreiging, omdat ze Koning Jezus dienden. Paulus schreef aan Timoteüs: ‘lijd als een
goed soldaat van Christus Jezus’ (1 Tim 2:3). Hij vond dat als Romeinse
soldaten wilden lijden voor de keizer in Rome, christenen moesten willen lijden voor het werk van hun Koning in de hemel. Je kunt je verstoppen tot de moeilijkheden voorbij zijn, maar volgens de Bijbel ben
je dan een verliezer. God wil juist dat je overwinnaar bent. En dat
word je alleen als je er echt iets voor over hebt. Zo laat je zien dat je
alle vertrouwen hebt in Hem. God heeft je een Hoofdman gegeven die
je leidt in die strijd: de Heer Jezus. Hij geeft alle middelen (een
‘wapenrusting’) om de overwinning te behalen.
Zelf ging Paulus daarmee de strijd aan tegen
zijn eigen ‘ik’ en de verleidingen om hem heen:
‘We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van God’ (2 Kor 6:7). Geen zwaarden of
geweren natuurlijk: “We vechten niet met wapens van deze wereld” (10:3). Hij bedoelde het
Woord van God, waarmee je je kunt verdedigen tegen alles wat tegen God, de Heer Jezus
en het evangelie ingaat. Hij stond altijd ‘paraat’ om dat te doen (in de
verzen 4-6 vind je nog meer echte legertaal).
Paulus zei: “Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad” (Efez 6:13). Een belangrijk onderdeel van de wapenrusting was het schild. Daar zat een dierenvel op
dat nat werd gehouden. Als er dan een brandende pijl van de vijand op
kwam, ging het vuur uit. Paulus gebruikte dit beeld om te laten zien dat
ons geloof zo sterk moet zijn, dat we alle aanvallen daarop kunnen tegenhouden. Lees de verzen 14-17 voor nog meer toepasselijke beelden.
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Nog meer brieven van Paulus

De brief aan de Galaten
De Romeinse provincie Galatië besloeg het (ruime) gebied rond het tegenwoordige Ankara, de hoofdstad van Turkije. Mogelijk schreef Paulus
de brief in Antiochië – na terugkeer van zijn tweede zendingsreis – aan
gemeenten als Ikonium, Lystra en Derbe in het zuiden van de provincie.
Opvallend is dat Paulus hier geen woord van dank of blijdschap uitsprak.
Wel benadrukte hij al in de eerste regels dat hij als apostel was aangesteld door Jezus Christus en God de Vader. Daarmee zette hij meteen
de toon; want er was ook in die gemeenten twijfel ontstaan over zijn
apostelschap. Joodse predikers uit Jeruzalem beweerden in de voornamelijk uit Griekse gelovigen bestaande gemeenten, dat niet-Joden er pas
bij hoorden als zij zich aan de Wet van Mozes hielden en lieten besnijden. Paulus kon dit niet begrijpen: “Ik begrijp niets van jullie! … Een tijd
geleden heb ik jullie het goede nieuws over Christus verteld. Maar nu
denken jullie dat er een andere waarheid is” (1:6).
Een ander evangelie? Bestaat dat dan? Nee, schreef Paulus “er is geen
andere waarheid! Mensen brengen jullie in de war” (1:7). Omdat de toestand zo ernstig was, sprak Paulus een dubbele vervloeking uit over wie
dit deden: “Als iemand iets anders vertelt, zal hij door God gestraft
worden. En dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Het geldt zelfs voor
een engel uit de hemel! Ik zeg het nog een keer: Jullie hebben het goede
nieuws over Christus gehoord. Laat God iedereen straffen die jullie iets
anders vertelt!” (1:8,9). Dat liegt er niet om. Mocht Paulus dit eigenlijk
wel zeggen? Uitvoerig legde hij nog eens uit hoe het zat met zijn roeping
door de Heer; maar ook hoe hij hoorde van Jezus’ werk en leer. Niet
door wat anderen hem hadden verteld, of wat hij zelf had uitgezocht,
maar van de Heer zelf. In Jeruzalem hadden de twaalf apostelen van de
Heer hem ook erkend als apostel. Enkelen van hen, waaronder Petrus,
was ook zelf naar Antiochië gegaan om dat te bevestigen. Dat was nodig
omdat er in die gemeente ook al Joodse predikers uit Jeruzalem waren
gekomen, die zeiden dat gelovigen uit de niet-Joden zich aan de Wet van
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Mozes moesten houden en besneden moesten worden. De apostelen en
oudsten in Jeruzalem hadden toen een brief geschreven, waarin stond
dat dit niet nodig was. Maar kennelijk lieten die predikers zich hierdoor
niet tegenhouden. Ze gingen door en gingen ook naar andere gemeenten
die door Paulus’ prediking waren ontstaan.
Paulus vond dat hij nog eens moest uitleggen: “God redt mensen alleen
omdat ze geloven in Jezus Christus. En niet omdat ze zich aan de Joodse
wet houden” (2:16). Sterker nog: ‘Als we door de wet gered zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn’ (2:21). Op ongewoon
felle toon zei hij over hun dwaling: ‘Jullie hebben je verstand verloren ...
Ik heb jullie Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde
bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van jullie weten: hebben jullie de
Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Zijn jullie echt zo dom weer op eigen kracht te vertrouwen, en niet
langer op de Geest?’ (3:1-3). Zij zagen niet in dat je geen enkel gebod of
verbod mag overtreden, als je door het houden van de Wet gered wilt
worden: ‘Iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt [ten dode opgeschreven], want er staat geschreven: Vervloekt is ieder mens die niet
alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet
voor God gered wordt is totaal duidelijk, want er staat ook geschreven:
De mens die het goede doet zal leven door geloof’ (3:10,11). Het grote en
goede nieuws dat Paulus hen had bekendgemaakt, was juist “Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek [de eeuwige dood]” (3:13). En
dat is waarom Paulus zei dat, als je de Wet wilde houden, Christus dan
voor niets was gestorven. Zijn kruisdood was dan een vergissing, en had
dan niet gebracht wat Hij ervan verwachtte.
God gaf Zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Met die
‘nakomeling’ werd de Zoon van de belofte – Jezus Christus – bedoeld.
Paulus vergeleek die beloften met een onveranderbaar testament, om
duidelijk te maken dat de Wet, die pas 430 jaar later aan Abrahams nakomelingen – het volk Israël – werd gegeven, Gods beloften niet veranderde. Het principe was en bleef dat God door beloften Zijn genade aan
Abraham gaf. Het lange antwoord op de vraag waarom er dan toch een
Wet werd gegeven, vatte hij zo samen: “Voordat Christus kwam, beheerste de wet ons leven. We zaten gevangen, en de wet was onze bewaker. Totdat Christus kwam, en het mogelijk werd in hem te geloven. Nu
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we in hem geloven, hebben we de wet dus niet meer [als bewaker] nodig.
Want God redt ons omdat we geloven” (3:24-26). Allen? Ja, tenminste
“Jullie allemaal die door de doop één met Christus bent geworden” (3:27). Dat is de stap die je in geloof moet nemen, om door God als
kind aangenomen te kunnen worden. Maar als je de Wet wilt gaan houden,
ben je geen kind meer, maar slaaf, een niet vrij burger. En die zijn geen
erfgenamen. “Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije
mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken” (5:1).
De Joodse predikers vroegen hun niet alleen de wet te houden, maar ook
zich te laten besnijden. Maar hiervoor geldt hetzelfde: “Als je dat doet,
dan heb je er niets meer aan dat je bij Christus hoort” (5:2). Waarom
niet? Omdat je dan ook de Wet helemaal moet houden. En dat kun je
niet, dus ben je een vervloekte (een ten dode opgeschrevene) als je het
toch probeert. Dus herhaalde Paulus: “Proberen jullie jezelf te redden
door je aan de Joodse wet te houden? Daarmee bereik je alleen dat je
niet meer bij Christus hoort” (5:4). “Het is alleen belangrijk dat je gelooft, en dat we door geloof in liefde met elkaar leven” (5:6).
Achter de besnijdenis zat meer dan je misschien denkt. De Joden waren
heel bang dat ze hun bijzondere plaats in het Romeinse Rijk zouden verliezen. De Romeinen zagen de christenen als een van het Jodendom afgescheiden groep; en zij hielden niet van verdeeldheid omdat dit onrust
bracht. Dus deden de Joden er alles aan de christenen ‘in hun kamp’ te
krijgen. En als dat niet lukte, vervolgden ze hen. Eén van de manieren om
aan vervolging te ontsnappen, was je te laten besnijden. Daarom was Paulus er zo fel op tegen dat christenen dat deden. Hij stelde hun de vraag
waarom hij dan zelf niet aan vervolging probeerde te ontsnappen door de
besnijdenis te prediken – zoals hij deed, toen hij de volgelingen van Jezus nog vervolgde: “Als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen,
waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn?” (5:11).
De rest van de brief gaat weer over het geloof in de praktijk, met als
uitgangspunt: “God wil dat jullie als vrije mensen leven … Gebruik die
vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. Dan doe je ook precies
waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze
regel: ‘Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf’” (5:13,14).
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De brief aan de Efeziërs
Efeze was de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia, in het westen
van het tegenwoordige Turkije. Paulus werkte twee jaar en drie maanden
in die stad. Hij had dan ook een sterke band met de broeders en zusters
daar, wat blijkt uit zijn emotionele afscheid van hen op weg naar Jeruzalem. Het is daarom opvallend dat er in de brief aan de Efeziërs niets
persoonlijks staat. Alleen dat hij “gehoord heeft over jullie geloof in Jezus, de Heer” (1:15). Daarom is het niet aannemelijk dat hij geschreven
werd aan de gelovigen in Efeze. Het is mogelijk dat dit de brief is aan
Laodicea, waar Paulus het in de brief aan de Kolossenzen over heeft
(4:16), of een brief aan Hiërapolis (Kolossenzen 4:13).
Paulus schreef aan “de gelovigen die één zijn in Christus Jezus” (1:1). De
inhoud laat zien dat de toevoeging “die één zijn” niet zonder reden was.
Ook in deze gemeente(n) loerde het gevaar van verdeeldheid en scheuring, om redenen die we al in de vorige brieven zagen. Hij begon met zijn
dank uit te spreken aan God, “de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons … met veel geestelijke zegen heeft gezegend” (1:3). Om daarna
uit te leggen wat die zegeningen zijn waarvoor zij dankbaar moesten zijn.
Het voor ons mensen onbegrijpelijke is dat God, voordat Hij de aarde
maakte, al wist welke mensen daarop zouden wonen en of zij geschikt
waren voor Zijn Koninkrijk. Maar omdat geen mens volmaakt, en daarom
eigenlijk niemand geschikt is, had God in Zijn wijsheid toen al een plan
om ons te redden van zonde en dood. En wel door het offer van de enige
volmaakte Mens, Zijn Zoon Jezus: “Door de dood van Christus zijn onze
zonden vergeven, en zijn we bevrijd van onze schuld” (1:7).
Zo kwam Paulus tot het belangrijkste punt van zijn brief: dat God “wilde
dat de hemel en de aarde door Christus weer een eenheid zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste moment was gekomen” (1:10).
Hij bad en hoopte dat de ontvangers zouden begrijpen met welke grote
kracht God Zijn plan met het scheppen van mensen uitvoert en afmaakt:
“Ik vraag God of Hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen
dat jullie door Hem uitgekozen zijn om gered te worden … en hoe geweldig dat is. Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is, en
dat die macht in alle gelovigen aan het werk is” (1:18,19). Met diezelfde
macht en kracht deed God dat grote wonder van alle wonderen: Hij wek292

te zijn Zoon op uit de doden, gaf Hem eeuwig leven, en nam Hem op in de
hemel om Hem tot de Koning over Zijn hele schepping te maken. Daarom
is Hij ook de Heer van de wereldwijde gemeente: ‘Hij (God) heeft alles
aan zijn (van de Heer Jezus) voeten gelegd en Hem hoofd over alles gemaakt, voor de gemeente, die zijn lichaam is’ (1:22,23).
Dit ‘alles’ is echt iedereen. Ook niet-Joodse gelovigen. Het evangelie was
eerst wel voor de Jood, maar het was ook voor de niet-Jood. In het
evangelie wordt geen verschil gemaakt: allen moeten in Christus Jezus
gaan geloven. De volgorde en eenheid is te zien in deze woorden: ‘Maar
omdat God zo barmhartig is, omdat Hij ons zó lief gekregen heeft, heeft
Hij ons (gelovigen uit de Joden), die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook jullie (gelovigen uit de nietJoden) zijn nu door zijn genade gered. Hij heeft ons (Joden en nietJoden) samen met Hem (Jezus) uit de dood opgewekt’ (2:4-6).
Dit grote geschenk, dit grote voorrecht werkte Paulus hierna uit voor de
niet-Joden: “Jullie hoorden vroeger niet bij het volk van God. Vergeet
dat niet! Door Joden werden jullie ‘onbesneden ongelovigen’ genoemd …
Vroeger kenden jullie Christus niet, en jullie hoorden ook niet bij het
volk van Israël. Dus de beloftes van God aan Israël waren niet voor jullie.
Jullie leefden in een wereld zonder hoop en zonder God” (2:11,12). Wat
God daaraan deed was, door het offer van Jezus, een einde maken aan
het verschil tussen de Joden en niet-Joden: “Jullie waren vreemdelingen.
Maar nu geloven jullie in Jezus Christus. Nu horen jullie bij Gods volk,
doordat Christus voor jullie gestorven is. Christus heeft vrede gebracht
tussen Joden en niet-Joden. Hij heeft één volk van ons gemaakt. Wij
waren elkaars vijanden, maar Christus heeft ons bij elkaar gebracht. Hij
is voor ons gestorven. Daardoor zijn de Joodse wetten en regels niet
langer nodig om gered te worden. Christus heeft van ons één volk gemaakt, een nieuw volk van christenen” (2:13-15). Om die vrede duidelijk
te maken, ging hij verder: “Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij door
het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden” (2:16). En dit is wat Paulus heel duidelijk wilde maken:
de gemeente is één lichaam, één huis, één koninkrijk; want dankzij het
offer van Christus’ ene lichaam ’kunnen we door één Geest tot de Vader
komen’. Die ene Geest verzekert de eenheid; want er is toch niet een
Geest voor Joden en een Geest voor niet-Joden?
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Zijn oproep was daarom: “Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven. Leef met elkaar alsof jullie één
lichaam zijn, met één geest. Want jullie zijn allemaal door God uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op. Jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde geloof, dezelfde doop. En jullie hebben dezelfde
God, de Vader van alle mensen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen,
hij geeft leven aan alles en iedereen, hij is aanwezig in alles en iedereen” (4:3-6). Hier is te zien dat er niet alleen geen andere godsdiensten
zijn buiten die van de Bijbel – want anders zou er niet één God en Vader
van alle mensen zijn – maar ook geen ruimte voor allerlei meningen over
het door Jezus en de apostelen bekendgemaakte woord – want dan zou
er niet “één Heer, één geloof en één doop” zijn.
Hoe mooi had het kunnen zijn als de gelovigen toen en later hadden gedaan wat de Heer en zijn dienaren hen zo dringend vroegen. De grote
verdeeldheid in het christendom laat zien dat zij niet “de weg zijn gegaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde” (4:1,2). Het
lag niet aan God. Hij deed er alles aan om het mogelijk te maken dat zij
samen die ene en goede weg gingen. Hij stuurde apostelen, profeten,
evangelieverkondigers, herders en leraren “om de gelovigen te helpen om
goede christenen te worden … Net zo lang totdat wij allemaal hetzelfde
geloof hebben, en dezelfde kennis van de Zoon van God. Totdat wij samen als christenen volwassen zijn” (4:11-13). Maar in plaats van hun
woorden ter harte te nemen, waardoor zij volmaakt hadden kunnen worden, verkozen zij een andere weg te nemen. Met het gevolg dat zij
“stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar
verkondigd wordt” (4:14) Maar wie zich houden aan de waarheid – die
Jezus, de profeten en apostelen in Gods opdracht hebben gesproken en
geschreven – en elkaar liefhebben, zullen ‘samen helemaal toegroeien
naar Hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd is het hele lichaam
een goed werkend geheel … Ieder deel ervan doet wat het kan voor de
groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde’ (4:16).
Na wat praktische aanwijzingen voor het nieuwe leven, dat Christus van
zijn volgelingen verwacht, riep Paulus krachtig op vol te houden in de
strijd tegen verleidingen en valse leer. Hij deed dit met het voorbeeld
van een Romeinse soldaat voor ogen. Als die de strijd inging moest hij
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goed voorbereid zijn. Hij was getraind, maar had ook een wapenrusting,
waarmee hij de tegenstander bang kon maken, kon aanvallen en verdedigen. Natuurlijk is het niet de bedoeling letterlijk te vechten tegen Gods
vijanden. Wat daarvan de gevolgen zijn is dagelijks in het nieuws te zien
en horen. Nee, “we vechten niet tegen mensen” (6:12). En het is ook niet
de bedoeling dat wij op eigen kracht aan de gang gaan om Gods zaak te
verdedigen. Nee, “Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met
zijn grote kracht” (6:10). Hij heeft ons middelen gegeven – zijn Woord
en Geest – waarmee wij stand kunnen houden tegen de verleidingen en
het evangelie kunnen doorvertellen aan andere mensen. “Neem daarom de
wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het
kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de
waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw
borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u al de brandende
pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden” (6:13-17).
Niet alleen een prachtig beeld, maar ook de zekerheid dat wie overtuigd
van de waarheid is, en voorbereid op verleidingen en beproevingen, zal
standhouden en eeuwig levend uit de strijd tevoorschijn zal komen.

De brief aan de Kolossenzen
De brief aan de Kolossenzen lijkt op die aan de Efeziërs. Mogelijk zijn
ze tegelijk geschreven, omdat Paulus ook hierin schreef dat hij een gevangene was. We zullen deze brief bekijken, zonder te herhalen wat in
de brief aan de Efeziërs staat.
Paulus is niet zelf in Kolosse geweest. Wat we in de brief lezen, is dat hij
Epafras naar Kolosse, Laodicea en Hiërapolis stuurde, en zij Paulus zelf
nooit in levenden lijve zagen. Epafras noemde hij ‘onze geliefde medewerker, die zich als trouw dienaar van Christus voor jullie inzet … En hij
heeft ons verteld over de liefde die de Geest in jullie opwekt’ (1:7); ‘want
we hebben gehoord dat jullie in Christus Jezus geloven en alle heiligen
liefhebben, omdat jullie hopen op wat in de hemel voor jullie klaarligt’ (1:4). Paulus had dus reden God dankbaar te zijn. Deze gelovigen
hadden het evangelie aangenomen en Gods werkzaamheid gemerkt:
“Overal in de wereld geloven steeds meer mensen in het goedee nieuws.
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En daardoor gaan steeds meer mensen leven zoals God het wil. Jullie
doen dat ook, vanaf de dag dat jullie gehoord hebben hoe goed God is.
Jullie begrijpen nu wat Gods goedheid echt voor jullie betekent” (1:6). In
de brief aan de Romeinen zagen we dat we de heerlijkheid, die God ons
wilde geven, door onze zonden moeten missen. Het evangelie is de onthulling van iets dat ‘eeuwenlang geheim gebleven was: de boodschap dat
Christus ook in jullie is. Dankzij hem krijgen jullie een heerlijke toekomst’ (1:26,27). Maar om de beloofde heerlijkheid te krijgen, moet je
worden opgevoed, zodat je groeit naar de volmaaktheid in Christus.
‘Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij
werkt’ (1:29). Hieraan zijn de echte dienaren van de Heer te herkennen.
Paulus stond voor hen klaar, en deed wat de Heer Jezus in de tuin van
Getsemane en voor de Joodse Raad deed: worstelen in gebed, getuigen
van de waarheid, zichzelf aanwijzen als de oorzaak van het ontstaan van
de christelijke gemeenten in de Grieks-Romeinse wereld en vragen de
gelovigen daarom met rust te laten: ‘Christus heeft veel moeten lijden,
maar het lijden is nog niet voorbij. Want het is nodig dat ik ook lijd, voor
jullie. Daar ben ik blij om! Want zo lijd ik voor het lichaam van Christus’ (1:24). Dat lichaam, de gemeente van de gelovigen in de Heer Jezus,
waren voor hem niet alleen maar de gelovigen die hij persoonlijk kende,
maar waren voor hem allen die overal tot geloof in Christus Jezus waren
gekomen: “Het is belangrijk dat jullie weten dat ik mijn uiterste best
voor jullie doe. En niet alleen voor jullie, maar ook voor de christenen in
Laodicea en voor alle andere christenen die mij nog nooit ontmoet hebben” (2:1). Dit deed hij niet om zich voor te stellen als martelaar, maar zo schreef hij: “Het doel van al mijn werk is om jullie moed te geven. Ik
wil dat jullie een eenheid vormen door jullie liefde voor elkaar. Want alleen op die manier leren jullie alles begrijpen, en kunnen jullie Christus
echt leren kennen. Hij is het geheim dat God bekendgemaakt
heeft” (2:4). Ook al komt iemand met het verhaal dat hij openbaringen
heeft gehad, en engelen hem hebben ingewijd in Gods geheimen, als zijn
woord anders is dan wat de apostelen hebben geleerd, mag niet naar zijn
woord worden geluisterd. Dat Paulus zijn leven overhad voor het bewaren
van die ene waarheid en het vasthouden van dat ene geloof, had tot nadenken moeten stemmen! Dat was de garantie dat hij geen bedrieger
was, maar door de Heer gezonden.
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De brief aan de Filippenzen
In hoofdstuk 49, over Paulus als gevangene in Rome, hebben we al wat
gezien van de band die Paulus had met de gelovigen in Filippi. Paulus kwam
uit Troas naar deze stad in de provincie Macedonië. De gemeente die
daar ontstond was heel hecht en vol liefde. Weinig reden voor bezorgdheid, zou je denken. Toch vinden we in zijn brief aan hen krachtige aansporingen, omdat Paulus zich zorgen maakte over de Joodse predikers,
die de niet-Joodse gelovigen misschien ook hier op andere gedachten
wilden brengen, en zo de gemeente van Christus afbraken.
Hij begon met twee oproepen:
1. “Leef op een manier die past bij het goede nieuws over Christus”.
Hiermee bedoelde hij vooral dat ‘jullie eensgezind zijn en samen voor het
geloof in het goede nieuws strijdt’ (1:27).
2. “Jullie moeten je nooit bang laten maken door tegenstanders. Want
jullie moed is het bewijs dat God jullie tegenstanders zal straffen, en
dat Hij jullie zal redden. Jullie mogen in Christus geloven, en jullie mogen
lijden omdat je bij Hem hoort. Dat laat zien dat God jullie wil redden” (1:28-30).
Kortom: strijd en wees bereid te lijden voor Christus en het goede
nieuws. Dit was voor Paulus niet iets van gehoorzaamheid aan een voorschrift of gebod, maar van een gezindheid, iets dat van binnenuit kwam.
Vanuit de Geest en liefde voor God en de naaste: ‘Zorg ervoor dat jullie
dezelfde gezindheid hebben als Christus Jezus’ (2:5).
Wat was die gezindheid? Die van een slaaf, een nederige dienaar, die
altijd de wil van zijn meester doet. Daarom schreef Paulus hen: “Jullie
moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet (alleen) aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar” (2:3,4); “alle mensen denken alleen aan wat ze zelf willen, niet aan
wat Jezus wil” (2:21). Jezus had tegen zijn leerlingen gezegd, dat wie de
nederigste is, de hoogste zal worden. Hét bewijs daarvan is Hij zelf.
Omdat Hij (de toekomstige Koning) zich vernederde tot de geringste
slaaf “Daarom heeft God Hem de hoogste plaats gegeven ... de hoogste
eer” (2:9). Als Hij terugkomt, zullen alle mensen zich voor Hem, de grote
Koning die bijna dezelfde macht heeft als God de Vader, moeten neer297

buigen (vernederen): ‘opdat in de naam van Jezus ieder mens zich zal
buigen … en zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God de Vader” (2:10,11). Maar Paulus herinnerde hen eraan dat zij altijd al gehoorzaam waren geweest, en vroeg hen dat te blijven ‘zonder klagen en ruzie
maken’, ’met grote eerbied voor God’. Dan zouden zij “volmaakte kinderen
van God zijn, zuiver en zonder fouten. Dan vallen jullie op tussen alle
slechte en oneerlijke mensen, als sterren die schitteren in de
nacht” (2:12-15). En als we naar onze tijd kijken, zien we dan niet ook
veel slechte en oneerlijke mensen? En van wie vraagt God nu Zijn licht te
laten schijnen in de duisternis van de nacht waarin de wereld leeft?
Paulus had er alle vertrouwen in dat zij zouden luisteren naar zijn oproep. Zij hadden vaste grond onder de voeten en met hun geloofsleven
was weinig mis. Het ging hem er vooral om dat hun geestelijke groei niet
stil zou komen te staan, of - erger nog - zij overgehaald zouden worden
een andere boodschap aan te nemen: ‘Nu jullie door Christus zo sterk
bemoedigd worden en liefdevol getroost, zo hecht verbonden zijn door
de Geest, zoveel ontferming en medelijden hebben, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één
van geest’ (2:1,2). Want alleen dan zouden zij de vijanden van Christus
kunnen blijven tegenhouden, die in Paulus’ voorstelling als bloeddorstige
honden om hen heen renden, om hen te dwingen zich te laten besnijden:
“Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!” (3:2). Door de ’besnijdenis’ ‘versnijdenis’ te noemen,
gaf Paulus aan dat die geen enkel geestelijk doel diende; het was alleen
maar het wegsnijden van een stukje vlees. Om dat duidelijk te maken
vertelde hij over zijn eigen afkomst en leven. De besnijdenis had hem
niet tot een goed en voor God volmaakt mens gemaakt. Integendeel: ondanks dat hij besneden was, werd hij de grootste vervolger van de mensen die in Christus geloofden. De echte besnijdenis is daarom niet die
van het vlees, maar van het hart: “wij doen onze dienst door de Geest
van God. Wij zijn trots op Jezus Christus, niet op onszelf” (3:3) ‘Ik ben
geen goed mens omdat ik mij aan de wet houd, maar God ziet mij als een
goed mens omdat ik geloof in Christus’ (3:9).
Zijn hoop was dat hij mocht sterven om zijn geloof, “en zo één met Jezus worden in het lijden” (3:10), om daarna net als Jezus te worden opgewekt uit de dood. Daarom wilde hij niet meer naar het verleden, maar
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naar het heden en de toekomst kijken: wat er nu nodig is om straks het
eeuwige leven te mogen ontvangen. Dat vroeg van hem opoffering, zoals
een sportman alles opzijzet om de hoogste plaats op het podium te mogen beklimmen: “Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe
God mij door Christus Jezus roept” (3:14). Maar hij verlangde die niet
alleen voor zichzelf, maar voor allen die tot geloof kwamen: “Dat zou het
doel moeten zijn van iedere volmaakte christen” (3:15). We kunnen ons
hierbij het goede voorbeeld van Paulus voor ogen houden: “jullie moeten
allemaal mijn voorbeeld volgen. En kijk ook goed naar de mensen die al
leven zoals ik” (3:17). In schril contrast met dit voorbeeld staat helaas
het leven van velen die zich christenen noemen: “Ik heb het jullie al vaker gezegd, en zeg het nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als
vijand van het kruis van Christus, en gaan hun ondergang tegemoet. Hun
god is de buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken” (3:18,19). Echte volgelingen van de Heer houden
zich juist “bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles
wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles
wat eer verdient” (4:8). Paulus aansporing en belofte was daarom: ‘Doe
het, dan zal God zijn vrede aan jullie geven’ (4:9). En is dat niet wat we
graag willen? Dit is toch wat de komst van Jezus volgens zijn naam betekent: “God met ons”?

De brieven aan de Tessalonicenzen
Van Filippi ging Paulus naar Tessalonica. Daar moest hij al snel vluchten
voor zijn leven in een oproer van de jaloerse Joden. Via Berea kwam hij
in Athene en daarna ging hij naar Korinte. Omdat de haat van de Joden
groot was, en hij geen kans had gekregen de pasbekeerden en gedoopten verder te onderwijzen, maakte Paulus zich nogal zorgen over
hoe het met hen ging. Hij had Silas en Timoteüs achtergelaten in Berea,
met de vraag de gelovigen daar en in Tessalonica verder te onderwijzen.
De eerste brief
Paulus schreef de eerste brief in ongeveer het jaar 50, kort nadat Silas
en Timoteüs bij hem in Korinte waren gekomen.
Wat was hij dankbaar te horen ‘hoe sterk jullie liefde is en hoe vastberaden jullie blijven hopen op de komst van Jezus Christus, onze
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Heer’ (1:3). Zijn gebeden waren verhoord! Voor hem het sterke bewijs
dat God de juiste beslissing nam om hun het evangelie bekend te maken.
Hun vastberadenheid was opmerkelijk, want zij hadden – net als Jezus
en Paulus – te lijden onder vervolging: “Jullie hebben hetzelfde meegemaakt als ik en als de Heer Jezus. Toen jullie gingen geloven hadden jullie het heel erg zwaar. En toch waren jullie blij!” (1:6). Het verhaal over
hun bekering en vastberadenheid ging als een lopend vuurtje rond in andere gemeenten, zelfs in andere Romeinse provincies, en werd een voorbeeld voor veel gelovigen: “Iedereen spreekt erover hoe goed jullie mij
ontvangen hebben. Iedereen weet dat jullie voor God gekozen hebben, en
niet meer in afgoden geloven. Iedereen weet dat jullie nu de ware, levende God dienen. En dat jullie wachten op zijn Zoon Jezus, die zal terugkomen uit de hemel” (1:9,10).
In het tweede hoofdstuk herinnerde Paulus hen eraan in welke omstandigheden hij bij hen was gekomen. Na de pijn en de gevangenschap in Filippi “gaf onze God me toch de moed om ook bij jullie het goede nieuws
te vertellen” (2:2). Waarschijnlijk om ook bij hen te benadrukken dat hij
een ware apostel van de Heer was (‘Wij spreken alleen omdat God ons
heeft gekozen om het goede nieuws bekend te maken’ – 2:4), en niet de
zoveelste prediker die even kwam vertellen wat zij moesten doen, toonde
Paulus hun zijn gezindheid en ijver voor de zaak van God en Christus Jezus. Die konden zij dan vergelijken met die van anderen, die zich apostelen of leraren noemden. Hij stelde zich aan hen voor als zorgzaam en
liefdevol: “Ik ben vriendelijk voor jullie geweest, zoals een moeder die
voor haar kinderen zorgt. Ik voelde liefde voor jullie. Daarom vertelde ik
jullie niet alleen maar Gods goede nieuws. Nee, ik deelde ook mijn leven
met jullie, want ik ben veel van jullie gaan houden ” (2:7,8); en “ik was als
een vader voor jullie allemaal” (2:11). Hij vroeg hun ook zijn ijver (‘voor
het evangelie hebben we ons tot het uiterste ingespannen’ – 2:2) te herinneren: “hoeveel moeite ik voor jullie gedaan heb. Ik heb dag en nacht
gewerkt om geld te verdienen. Zo kon ik jullie Gods goede nieuws brengen zonder dat het jullie iets kostte” (2:9). Dus hij had door zijn dagelijks werk van tentenmaker voorzien in zijn eigen levensonderhoud, zodat
hij de gelovigen niets hoefde te vragen.
Waarom vroeg hij hun dit in herinnering te houden? Dat wordt duidelijk
in het vervolg van de brief. Timoteüs kwam niet alleen terug met het
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goede en geruststellende bericht ‘dat het goed gaat met jullie geloof en
liefde’ en dat zij Paulus ‘nog steeds als voorbeeld zien’ (3:6). Maar hij
had ook minder goede berichten. Hun verwachting dat de Heer Jezus al
heel snel uit de hemel naar de aarde zou komen om het Koninkrijk op aarde te brengen, was zo sterk, dat sommigen vonden dat het dan ook geen
zin had je dagelijks werk te blijven doen. Anderen begonnen, omdat de
Heer maar niet terugkwam, moedeloos te worden onder de vervolging;
bang te sterven voordat de Heer kwam. Daarom schreef Paulus ‘ik wil dat
jullie gewoon je dagelijkse werk blijft doen. Als iemand dat niet doet,
zeg er iets wat van. Als je medegelovigen het moeilijk hebben, spreek
hun dan moed in. Steun de zwakken, en heb geduld met iedereen’ (5:14).
Timoteüs had ook de vraag van hen meegekregen, of gelovigen die waren
gestorven de komst van Christus niet zouden meemaken. In zijn antwoord wees Paulus hun er nog een keer op waar het in het geloof om
gaat: de opstanding van de doden: ‘Wij willen u niet in onzekerheid laten
over de doden, zodat u niet verdrietig hoeft te zijn, zoals de mensen die
geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God ook de gelovigen die ingeslapen
(overleden) zijn, door Jezus zal terugbrengen met Hem’ (4:13,14). Om
daarna de oplossing te geven voor het probleem waar zij mee zaten: “Dit
heeft de Heer Jezus mij verteld: Voordat Hij komt, zal er een teken
gegeven worden. De belangrijkste engel zal roepen, en Gods trompet zal
klinken. Op dat moment komt de Heer Jezus uit de hemel. Dan staan
eerst de gestorven christenen op uit de dood. En daarna mogen wij die
nog leven, ook komen. Dan gaan we samen op de wolken naar de Heer toe.
In de lucht zullen we Hem ontmoeten, en vanaf dan zullen we altijd bij
Hem zijn. Met die woorden moeten jullie elkaar moed inspreken” (4:1518). Anders gezegd: hun troost was dat de gestorven gelovigen zullen
opstaan en samen met de niet-gestorven gelovigen naar de Heer gaan.
Wat het moment van de komst van de Heer betreft, herhaalde Paulus de
woorden van de Heer Jezus, toen de leerlingen Hem vroegen wat het teken van zijn komst was. Hij maakte niet het precieze moment bekend,
maar zei dat zijn volgelingen zo moesten leven alsof Hij elk moment kon
komen. Dan zouden zij voorbereid zijn, en Jezus niet onverwachts komen: “We moeten dus helder blijven denken. En we moeten op alles voorbereid zijn, net als soldaten die een harnas en een helm dragen. Ons har301

nas, dat is ons geloof en onze liefde voor elkaar. En onze helm, dat is ons
vertrouwen. Want we vertrouwen erop dat we gered worden door onze” (5:8,9).
Voor hun voorbereidingen gaf Paulus hen raad voor een leven dat past bij
mensen die God kennen, steeds lezend in en denkend aan wat God heeft
gezegd. Hij schreef: “Luister daarom goed naar wat ik van jullie vraag:
jullie moeten leven zoals God het wil. Ik heb jullie verteld hoe je dat
moet doen, en jullie doen dat ook al. Maar het moet nog beter. Jullie
kennen de regels die ik jullie in opdracht van de Heer Jezus gegeven
heb. Dit is wat God wil: Jullie moeten een heilig leven leiden ...” (4:1-3).
Daarbij sprak Paulus de zegenwens uit: “Ik bid dat de Heer jullie liefde
nog sterker zal maken. Zodat jullie nog veel meer van elkaar en van anderen gaan houden, net zo veel als ik van jullie houd! En ik bid dat de Heer
jullie kracht geeft. Dan zullen jullie als volmaakte en heilige mensen voor
de troon van onze God en Vader staan. Dat zal gebeuren op de dag dat
onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Amen” (3:12,13).
De tweede brief
In de tweede brief aan deze gemeente is te zien dat zij hun geloof en
liefde hadden vastgehouden en vergroot, zodat Paulus nog steeds vol
trots in alle gemeenten over hen kon spreken “Want jullie houden het vol
om te blijven geloven, ook al worden jullie vervolgd en ook al zijn jullie in
moeilijkheden” (1:4). Voor hem weer bewijs dat het een juist besluit was
dat God hen waard vond bij Zijn Koninkrijk te horen (1:5).
Maar er is ook te zien dat niet allen hadden geluisterd naar wat Paulus
had geschreven over wanneer de Heer Jezus zal terugkomen, 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.
Er waren broeders in hun gemeente of andere gemeenten, die zeiden dat
de Heer Jezus Christus elk moment kon terugkomen. Paulus was er zelfs
achter gekomen dat iemand een brief stuurde met zijn vervalste handtekening eronder. Maar hij was heel duidelijk: “luister goed. Op een dag
komt onze Heer Jezus Christus terug, en wij zullen dan voor altijd bij
hem zijn. Maar let op: sommige mensen zeggen dat het nu al zover is! Als
je zoiets hoort, raak dan niet meteen in de war. Raak niet in paniek.
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Want het is niet waar! Ook al zeggen mensen dat het een boodschap van
God zelf is, of de uitleg van een leraar, of dat het in een brief van mij
staat. Laat je niet bedriegen, op geen enkele manier! ” (2:1-3). Paulus had
keer op keer gezegd wat er eerst moest gebeuren, voordat de Heer terugkomt, en die dingen waren nog niet gebeurd. Ze komen er in het kort
op neer, dat veel leden de gemeenten zouden verlaten omdat zij de waarheid, die de Heer Jezus en de apostelen hadden bekendgemaakt, niet
meer zouden geloven. Zij zouden een andere gemeente of kerk beginnen,
die een verleiding en gevaar zou betekenen voor wie wel in de waarheid
wilden blijven geloven. Over die kerk moest de apostel Johannes later in
het boek Openbaring meer schrijven.
Daarom was Paulus dankbaar voor wat hij hoorde en zag van de gemeente
in Tessalonica. Zij waren niet zo makkelijk van hun geloof af te brengen.
Maar toch moesten zij goed blijven opletten: “twijfel niet, maar houd
vast aan de juiste uitleg van het goede nieuws. Dat is de uitleg die ik gegeven heb toen ik bij jullie was, en die te vinden is in mijn brieven. God,
onze Vader, houdt van ons. Hij is goed voor ons. Hij troost ons voor altijd, en Hij geeft ons het vertrouwen dat het goed komt. Ik bid dat Hij,
en onze Heer Jezus Christus, jullie moed en kracht zullen geven. Dan
kunnen jullie goede dingen blijven doen en zeggen ” (2:15-17).
Intussen moesten zij gewoon hun dagelijks werk blijven doen. Want er
waren er toch, en misschien wel meer dan eerst, die hun dagelijks werk
erbij neergelegd hadden, en zo afhankelijk werden van hulp van anderen
in de gemeente: “Wij horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen,
dat ze zich niet nuttig maken” (3:11). Daarom schreef Paulus nog eens,
maar veel strenger dan in de eerste brief, hen vragend te kijken naar
zijn eigen voorbeeld: “in de naam van de Heer Jezus Christus geef ik die
mensen de opdracht: blijf gewoon je werk doen en verdien je eigen
brood’ (3:12); “namens onze Heer Jezus Christus verbied ik jullie om contact te hebben met christenen die niet leven zoals het hoort. Die christenen houden zich niet aan de uitleg die ze van mij gekregen hebben. Ik
heb het goede voorbeeld gegeven, jullie weten hoe het hoort. Want toen
ik bij jullie was, heb ik ontzettend hard gewerkt. Ik vroeg toen niemand
van jullie om voor mij te zorgen. Nee, ik werkte dag en nacht. Ik was bij
jullie zonder dat het jullie iets kostte. ” (3:6-8).
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De brieven aan Timoteüs en Titus
Paulus schreef twee brieven aan Timoteüs en één aan Titus. Zij waren
zijn trouwe, nog jonge, medewerkers, die hij naar gemeenten zond of hen
daar liet blijven als hij zelf verder trok, om de pasbekeerden verder te
onderwijzen in het evangelie en die gemeenten te organiseren.
De eerste brief aan Timoteüs
Paulus was uit Efeze vertrokken om via Filippi en Tessalonica naar Korinte te gaan. Timoteüs was in Efeze gebleven. Met een brief wilde Paulus
zijn ‘ware kind in het geloof’ herinneren aan zijn opdracht. Hoewel hij
hoopte zelf gauw weer naar Efeze te gaan, schreef Paulus hem voor het
geval dit niet zou lukken. Paulus wilde dat Timoteüs zou weten ‘hoe volgelingen van de Heer Jezus zich moet gedragen in het huis van God, dat is
de gemeente van gelovigen in de levende God, de drager van de waarheid’ (3:15). Niet dat hij dit niet wist, maar omdat hij een beetje bescheiden was en snel wat onzeker, want Paulus schreef: “Je bent nog
jong. Maar zorg ervoor dat iedereen je toch serieus neemt. Wees een
voorbeeld voor andere gelovigen door wat je zegt en door hoe je leeft.
Wees een voorbeeld door je liefde en geloof, en door te leven zoals God
het wil” (4:12). Timoteüs moest vooral een voorbeeld zijn in liefde, ‘die
ontstaat uit een rein geweten en eerlijk en echt geloof’ (1:5). Niet alleen
liefde voor zijn medegelovigen en de belangstellenden in het evangelie,
maar vooral ook voor de waarheid van Gods woord. En Paulus wist dat Timoteüs dat kon, omdat de Heer hem dat gezegd had: “God heeft jou een
bijzondere kracht gegeven om je werk te doen. Gebruik die kracht goed!
Profeten in de gemeente hadden al gezegd dat God je die kracht zou
geven. En die kreeg je toen de leiders van de gemeente hun handen op je
hoofd legden” (4:14).
Het zal je dan ook niet verbazen te lezen dat Paulus hem opdroeg “er
zijn mensen in de gemeente van Efeze die een verkeerde uitleg geven
van het goede nieuws. En jij moet hun dat verbieden” (1:3). Door hun ware geloof op te geven waren zij ‘bezig met nutteloos gepraat’. Waar ging
dat over? Onder andere (alweer) dat niet-Joden zich aan de Wet van
Mozes moesten houden: “Ze willen zo graag Gods wet uitleggen
(onderwijzen), maar ze begrijpen die niet. Ze begrijpen niet eens wat ze
er zelf over beweren!” (1:7). De Wet is niet voor wie geloven, maar voor
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wie God niet gehoorzamen en doen wat ‘dwars ingaat tegen het onderwijs
dat eeuwig leven geeft’ (1:10). Volgens die Wet zou Paulus veroordeeld
zijn, omdat hij de volgelingen van Jezus had vervolgd. Hij had ze gedwongen hun geloof op te geven, en als ze dat niet deden gestraft, zelfs
de dood ingejaagd. Maar door Gods genade leefde hij nog, en was hij
zelfs geroepen om het evangelie aan anderen bekend te maken. Met andere woorden: als God hem zo’n grote genade had geschonken, is er hoop
voor alle mensen die het evangelie horen. De beste manier om valse leer
buiten de deur te houden was en is de Schriften (de Bijbel) te blijven
lezen en voorlezen. Dan denk je steeds aan wat God zegt, en ben je minder makkelijk over te halen te geloven wat mensen zeggen. Toen Paulus
niet in Efeze was, waren de belangrijkste taken van Timoteüs:
“Voorlezen uit de heilige boeken. Vertellen dat iedereen moet doen wat
daarin staat. En uitleg geven over het geloof. Luister goed naar mijn
woorden, laat je leven erdoor bepalen. Dan zullen alle gelovigen zien dat
je een steeds betere leider wordt. Let erop dat je je goed gedraagt, en
houd vast aan de juiste uitleg. Blijf dat steeds doen. Want zo zul je jezelf redden, en ook alle christenen die naar je luisteren” (4:13,15,16).
Ook moest hij hen waarschuwen voor “schijnheilige leugenaars” die
“verzonnen verhalen die niets waard zijn” vertellen.
Alle werk in dienst van de Heer begint met gebed. Niet alleen van jezelf,
maar van alle gelovigen. Timoteüs moest een voorbeeld voor de gelovigen
in Efeze zijn: “Timoteüs, jij moet bidden voor alle mensen. Dat is het
belangrijkste dat ik van je vraag. Vraag God om hulp voor iedereen, en
dank God voor alles en iedereen. Bid ook voor koningen en machthebbers,
zodat we in vrede kunnen leven. Dan kunnen we God eren en krijgen we
respect van andere mensen. God vindt het belangrijk dat we voor alle
mensen bidden. Hij is onze redder. ” (2:1-3). Dus Paulus bedoelde niet
een rustig en makkelijk leventje voor jezelf, maar de mogelijkheid het
goede nieuws van God aan andere mensen door te geven.
Ook belangrijk in de brief zijn wie oudsten en diakenen konden (en kunnen) zijn. Daarvoor kun niet je niet zomaar iemand aanwijzen. Een oudste
of diaken moet: “zich uitstekend gedragen” (3:2); “rustig en verstandig
zijn, en goede manieren hebben … een goede leraar zijn, en mensen hartelijk ontvangen” (3:2); ‘vriendelijk zijn, niet snel kwaad worden; geen
ruzie maken en niet altijd maar rijker willen worden’ (3:3); “goed leiding
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kunnen geven aan zijn gezin. Zijn kinderen moeten respect voor hem hebben” (3:4); “niet iemand zijn die net bekeerd is” (3:6); ‘buiten de gemeente een goede naam hebben, zodat er geen praatjes over hem rondgaan’ (3:7).
In hoofdstuk 5 en 6 volgen allerlei aanwijzingen voor wat Timoteüs in
bijzondere gevallen moest zeggen en doen. Ze worden afgesloten met de
oproep: “vertel alles wat ik geschreven heb aan de andere christenen, en
zeg dat ze zich eraan moeten houden” (6:2b). Want als hij dit niet zou
doen, niets zei tegen wat niet goed was in de gemeente, zou dit tot
slechte ontwikkelingen leiden, waardoor de gemeente verdeeld zou raken
en uit elkaar vallen: “Mensen die andere dingen beweren, denken dat ze
alles weten. Maar zulke mensen weten niets. Want ze zijn het niet eens
met de wijze woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de uitleg
van ons geloof. Ze maken graag ruzie, ze houden van nutteloze discussies. Ze denken alleen aan zichzelf, zoeken ruzie, vloeken en spreken
kwaad over anderen. Ze beginnen voortdurend felle discussies. Ze zijn
hun verstand kwijt, en kennen de waarheid niet meer. Ze denken dat ze
het geloof kunnen gebruiken om geld te verdienen” (6:3-5). Voor Timoteüs gold: “Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden
[dus: hier absoluut niet aan meedoen]. Houd van de mensen, en wees geduldig en vriendelijk” (6:11). Dat was geen makkelijke opdracht, betekende geen gemakkelijk leventje, maar strijd van binnen en van buiten: ‘Blijf
strijden voor het geloof! Zorg dat je het eeuwige leven krijgt, waarvoor
God je uitgekozen heeft. Denk aan wat je beloofd hebt: dat je alles
overhebt voor het geloof. Dat heeft iedereen gehoord, toen je de Heer
dat hardop beloofde’ (6:12).
Het getuigenis voor de Heer en de waarheid van zijn woord zou hem in
gevaar brengen. De vraag was of hij er klaar voor was, en niet bang, dit
te laten gebeuren. De tweede brief laat hier wat van zien. Het enige dat
Paulus op dat moment vanaf een afstand kon doen, was hem krachtig aansporen te denken aan het voorbeeld van de Heer Jezus , tot redding van
zichzelf en anderen: “doe alles wat ik je geschreven heb, en doe dat op
een volmaakte manier. God, die aan iedereen het leven geeft, weet dat ik
dat van je vraag. En Christus, die open en eerlijk de waarheid vertelde
aan Pontius Pilatus, weet dat ook. Blijf alles doen wat ik je geschreven
heb, totdat onze Heer Jezus Christus komt” (6:13,14).
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De tweede brief aan Timoteüs
Aan het eind van de tweede periode als gevangene in Rome, waarop of
zijn dood of zijn vrijlating zou volgen, schreef Paulus nóg een brief aan
Timoteüs. Ook hierin is zijn geestelijke vader en zoon relatie met
“Timoteüs, mijn geliefd kind” te zien, aan wie hij dag en nacht in zijn gebeden tot de Heer dacht. Maar er is ook te zien dat hij zich zorgen
maakte om de houding van Timoteüs. In het licht van de ontwikkelingen in
de gemeenten van de Heer, en vooral wat de leden geloofden, is dit niet
alleen een heel interessante, maar ook een heel belangrijke brief.
Zoals in de eerste brief al een beetje was te zien, wilde Timoteüs zich
liever verstoppen bij gevaar. Daarom vond hij het ook moeilijk om wie
niet meer het ware geloof hadden, daar op aan te spreken. Maar wat zij
deden had dodelijke gevolgen voor mensen die naar hen luisterden: “De
ideeën van valse leraren verspreiden zich snel … net zoals een ziekte
zich in een lichaam verspreidt” (2:17). Paulus legde hem uit hoe dit
werkt, en in de loop van de tijd van kwaad tot erger wordt: “bedenk dat
de gelovigen het moeilijk zullen krijgen aan het einde van de tijd. Want
de mensen zullen alleen aan zichzelf denken. Geld is het enige wat hen
interesseert. Ze zullen zichzelf geweldig vinden, en zich beter voelen
dan anderen. Ze zullen God beledigen, en geen respect hebben voor hun
ouders. Ze zullen ondankbaar zijn. Niets zal heilig voor hen zijn. De mensen zullen niet weten wat liefde is. Ze zullen met niemand medelijden
hebben, ze zullen wreed zijn. Ze zullen kwaadspreken over anderen. Ze
zullen zich gedragen alsof ze geen verstand hebben. Ze zullen een hekel
hebben aan alles wat goed is. Ze zullen elkaar verraden. Ze zullen nooit
nadenken voordat ze iets doen. Ze zullen trots zijn op zichzelf. En ze
maken liever plezier dan dat ze van God houden. Zulke mensen zullen
doen alsof ze God dienen, maar uit hun daden blijkt dat dat niet waar
is” (3:1-5). Herken je dat? En let op: Paulus had het niet over mensen die
God niet kenden, maar die christenen waren geworden! De belangrijkste
boodschap van de brief was daarom: “Doe je best om een betrouwbare
dienaar van God te zijn. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor je
werk. Vertel altijd eerlijk over de waarheid” (2:15). Natuurlijk niet boos,
met veel geschreeuw; want ‘een dienaar van de Heer mag geen ruzie maken, maar hij moet vriendelijk zijn voor iedereen. Hij moet een goede
leraar zijn, en een geduldig mens” (2:24). Dat kon nog een verandering
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ten goede brengen: “Misschien geeft God hun de kans om hun leven te
veranderen en de waarheid te leren kennen” (2:25).
Paulus wees Timoteüs erop dat dit zijn roeping en taak was, die hij met
hulp van de Heer kon doen. Hij was ervan overtuigd dat Timoteüs een
eerlijk en echt geloof had. Zelf had hij hem de handen opgelegd, zodat
hij van God de heilige Geest kreeg. Het enige dat Timoteüs moest doen,
was dat “vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik
je de handen oplegde” (1:6). En dat kon alleen als hij die gaven gebruikte.
Verder kon hij altijd denken aan wat Paulus hem door diezelfde Geest
van God had geleerd: “Laat je leiden door de wijze woorden die je van
mij gehoord hebt, Timoteüs. En houd vast aan het geloof en de liefde die
Jezus Christus je geeft. Verdedig de uitleg van het goede nieuws, die ik
je geleerd heb. De heilige Geest, die in ons is, zal je helpen” (1:13,14). En
wat een dienaar van de Heer altijd moet bedenken, is dat God niet alleen
hem of haar wil redden, maar ook heel veel andere mensen.
Maar hoe kon Timoteüs zijn angst voor het lijden, dat zijn taak onherroepelijk met zich meebracht, overwinnen? Paulus wees hem in de eerste
plaats op de Heer Jezus: “Houd Jezus Christus in gedachten … die uit de
dood is opgewekt”. In de tweede plaats wees Paulus op zichzelf. Zijn lijden was het gevolg wat Jezus had gezegd tegen zijn leerlingen: dat zij
net als hun Meester vervolgd zouden worden als zij getuigden van de
waarheid: “Alle mensen die bij Jezus Christus horen en daarom willen
leven zoals God het wil, zullen vervolgd worden” (3:12). Allen? Hoe zit dit
dan nu, in Europa, in Nederland, in België? Betekent dat christenen nu
niet vervolgd worden niet dat er maar weinig gelovigen zijn die getuigen
van de waarheid? Paulus zette zijn eigen belang helemaal opzij, en had er
geen probleem mee te lijden voor de Heer en alle mensen die Hij wil redden: “Ik houd vol voor de mensen die God uitgekozen heeft. Zodat ook
zij door Jezus Christus gered worden en het eeuwige leven krijgen” (2:10). Zijn hoop in al zijn lijden en doodsgevaar was de opstanding
uit de doden: “Voordat God de wereld maakte, had hij al besloten dat wij
gered zouden worden door Jezus Christus. Nu is Jezus Christus, onze
redder, gekomen. Daardoor is nu overal bekend dat God goed voor ons is.
Christus heeft de dood overwonnen. Dankzij hem krijgt iedereen die het
goede nieuws gelooft, het eeuwige leven! God heeft mij uitgekozen als
apostel. Ik moet het goede nieuws vertellen en uitleggen. Daarom moet ik
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veel lijden. Maar daar schaam ik mij niet voor! Want ik ken de God op wie
ik vertrouw … houd vast aan het geloof en de liefde die Jezus Christus
je geeft” (1:9-13). Zelfs toen hij misschien gedood zou worden, hield hij
vol, want hij wist dat al zijn moeiten en werk niet voor niets waren geweest: “Ik heb gevochten voor het ware geloof. Ik heb de opdracht die
ik van God gekregen heb, helemaal uitgevoerd. En ik heb mijn geloof niet
verloren. Het enige waar ik nog op wacht, is het eeuwige leven. Dat zal de
Heer mij als beloning geven op de dag dat Hij komt als rechtvaardige
rechter. Dan geeft Hij het eeuwige leven niet alleen aan mij, maar aan
alle mensen die naar zijn komst verlangd hebben” (4:7,8). Een prachtig
beeld van een atleet, die alleen maar denkt aan en kijkt naar de finish,
omdat hij weet dat hem daar ‘eeuwige roem’ wacht. Daarom riep Paulus
Timoteüs op hetzelfde te doen: “God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet
om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en
geduld. Je moet je er niet voor schamen om over onze Heer te vertellen.
En je moet je ook niet schamen voor mij. Ook al zit ik in de gevangenis
omdat ik de Heer dien. Nee, je moet, net als ik, lijden voor het goede
nieuws. God geeft je daarvoor de kracht” (1:7,8). In de derde plaats herinnerde Paulus hem er daarom aan, dat hij al eerder had geleden voor het
evangelie: “Timoteüs, jij houdt je altijd aan mijn uitleg. Jij volgt mijn
voorbeeld: je leeft net zoals ik, en je probeert hetzelfde doel te bereiken. Je volgt mijn voorbeeld: mijn geloof, mijn geduld en mijn liefde. Ook
jij geeft niet op. Je bent vervolgd en je moet lijden, net zoals ik vroeger
in Antiochië, Ikonium en Lystra geleden heb. Ja, ik heb veel ellende moeten verdragen! Maar elke keer heeft de Heer mij gered” (3:10,11). Een
soldaat gaat de strijd niet in voor zijn plezier. Hij weet dat hij gewond
kan raken, of gedood worden. Hij zal het gevecht niet winnen als hij
steeds denkt aan hoe goed hij het thuis had kunnen hebben. En dat moet
ook een dienaar van de Heer inzien: “Dat betekent dat ook jij zult lijden.
Maak je geen zorgen over de dagelijkse dingen. Net zoals een soldaat
zich daar tijdens een gevecht niet druk over maakt. Hij zorgt er liever
voor dat zijn generaal tevreden over hem is!” (2:3,4).
Bijna aan het eind van de brief schreef Paulus Timoteüs (nog een keer),
dat we een goed en sterk middel hebben tegen de leugen: Gods woord.
Dat moeten we dus leren kennen, om zelf zeker te zijn van wat we geloven, en dan daarover met anderen te kunnen praten. Timoteüs had een
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groot voordeel vergeleken anderen: “de heilige boeken ken je al vanaf je
kindertijd … je weet dat je goede leraren hebt gehad” (3:15). Vooral in
onze tijd, waarin zelfs veel predikanten en priesters de waarheid van
wat in de Bijbel staat niet meer geloven, is het van het grootste belang
te denken aan wat Paulus zei over wat wij de Bijbel noemen: ‘Elke
schrifttekst is door God ingegeven en kan gebruikt worden om te onderwijzen, om op dwalingen en fouten te wijzen, en om op te voeden tot een
fatsoenlijk leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak geschikt is en
voorzien van al het goede dat hij nodig heeft zijn werk voor de Heer
goed te doen’ (3:16,17). Het woord van God is waar en heeft reddende
kracht. Dus waarom twijfelen, waarom aarzelen, waarom ontkennen,
waarom het daarbuiten zoeken? Paulus drong er – in verband met binnendringende valse leer – sterk bij Timoteüs op aan, net als hijzelf, helemaal
achter de waarheid te staan: ‘Ik roep je dringend op, staande voor God
en van Christus … Maak Gods boodschap bekend. Het maakt niet uit of
mensen er graag naar willen luisteren of niet. Je moet mensen die iets
slechts gedaan hebben, streng toespreken en straffen. Maar je moet
mensen ook nieuwe moed geven met je uitleg. Doe dat met veel geduld’ (4:1). ‘Nu het nog kan’, lezen we tussen de regels door: “De tijd
komt dat mensen zich zullen verzetten tegen de juiste uitleg van het
geloof. Ze zullen leraren zoeken die passen bij hun eigen ideeën, en die
zeggen wat ze graag horen. De mensen zullen niet meer naar de waarheid
luisteren, maar naar verzonnen verhalen” (4:3,4). Het was dus niet de
vraag óf dit zou gebeuren, maar wanneer. Paulus wees er door de Geest
op dat dit zou gebeuren. De taak van Jezus’ dienaren was de mensen ervoor te waarschuwen. Dus is sterk aan te raden de Bijbel te lezen als het
door God ingegeven woord, om te voorkomen dat je gelooft in menselijke
verzinsels en leugens in plaats van in Gods waarheid.
De brief aan Titus
Er zijn veel overeenkomsten tussen de eerste brief aan Timoteüs en de
brief aan Titus. Paulus noemde Titus ‘mijn ware kind in het geloof dat we
samen hebben’ (1:4). Ook Titus kreeg de opdracht oudsten te benoemen.
In deze brief is er een aanvulling wat betreft de kwaliteiten van leraren:
‘Hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap, die gelijk is aan
wat de Heer Jezus en zijn apostelen hebben geleerd’ (1:9a). Waarom?
Opnieuw: ‘Want dan kan hij met de juiste uitleg de gelovigen moed in310

spreken en tegenstanders op hun fouten wijzen’ (1:9b). En dat was nodig
“want er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers,
vooral onder Joodse gelovigen” (1:10). Alweer dus! Overal kwam Paulus ze
tegen, en overal braken zij het werk van de Heer af. Daarom was Paulus
kort en duidelijk: “Hun moet de mond worden gesnoerd” (1:11). Sloot hij
de mensen die hen geloofden dan helemaal buiten? Nee, hij hoopte dat
ze de waarheid weer zouden geloven: “Daarom moet jij streng zijn tegen
de gelovigen die luisteren naar een verkeerde uitleg. Vertel hun precies
wat ze fout doen, want alleen dan blijft hun geloof zuiver” (1:13,14). Dat
was de niet makkelijke taak van Titus. Maar ook hij mocht niet aarzelen:
‘Gebruik het gezag dat God je gegeven heeft als je mensen uitleg geeft,
moed inspreekt of op hun fouten wijst” (2:15).
Ook in deze brief schreef Paulus over de verhouding met de overheid.
Nu niet in een opdracht daarvoor te bidden, maar om die te gehoorzamen. Het is een les voor alle gelovigen, overal en altijd. Verder schreef
hij over de verhouding met andere mensen, waarin de gelovige de vriendelijkheid, nederigheid en zachtmoedigheid van onze Heer als voorbeeld
moeten nemen: “Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten
erkennen en gehoorzaam moeten zijn, altijd klaarstaand het goede te
doen, dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn” (3:1,2). Een dienaar van de Heer mag niet denken dat hij
hoger en beter is dan zondaars en mensen die niets weten van Gods reddingswerk. Want: “ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de
verkeerde weg, in de macht van allerlei slechte verlangens” (3:3). En als
God medelijden met hen had, zal Hij dat ook met anderen hebben, ook
met ons: “Maar toen liet God, onze Redder, zien hoe goed Hij is, en hoeveel Hij van mensen houdt. Hij heeft ons gered. Niet omdat wij dat verdienen door onze goede daden, maar omdat Hij medelijden met ons
had” (3:4,5). En hoe redt God? Paulus herinnerde Titus eraan: ‘Door onze
doop zijn we een nieuw leven begonnen. We leven als nieuwe mensen door
de heilige Geest die God ons allemaal heeft gegeven, dankzij Jezus
Christus, onze redder. We zullen het eeuwige leven krijgen. Daar vertrouwen we op” (3:5-7). En van die betrouwbare en reddende boodschap
schreef Paulus hem: “ik wil dat je er met grote zekerheid over vertelt.
Want dan zullen de mensen op God vertrouwen, hun uiterste best doen
om goed te leven. Dat is goed en nuttig voor iedereen” (3:8).
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De Olympische Spelen
De Olympische Spelen zijn al oud, want er is een verslag over gevonden uit 776 v Chr. Ze werden gehouden in Olympia, een stadje in
Griekenland. Vandaar de naam ‘de olympiade’. Ze werden, net als nu,
eens in de vier jaar gehouden, en begonnen met het aansteken van een
vuur dat bleef branden tijdens de spelen. In Olympia was een groot
stadion waar meer dan 40.000 mensen in konden.
De oude Olympische Spelen waren niet te vergelijken met de spelen
van nu. De sportwedstrijden duurden maar 5 dagen, en waren hoofdzakelijk religieuze ceremonies waar alleen mannen aan mochten meedoen. Om er zeker van te zijn dat er geen vrouwen meededen, en dat
niemand een wapen bij zich had, moesten ze naakt aan de wedstrijden
deelnemen. Vrouwen mochten daarom niet eens komen kijken... Op de
eerste dag liepen de deelnemers door het stadion, langs beelden van
eerdere winnaars, naar het beeld van de oppergod Zeus. Daar moesten ze een belofte van goed en eerlijk gedrag afleggen. De eerste jaren waren er
alleen hardloopwedstrijden van maar 200
meter; de lengte van het stadion. Op den
duur werden meer wedstrijden gehouden:
speerwerpen, verspringen en worstelen. De
prijs was een krans van de tak van de
‘heilige olijfboom‘. Een hele grote eer. De
winnaars waren grote helden en kregen een
standbeeld. Ook hoefden ze geen belasting meer te betalen, en mochten ze gratis naar het theater.
Toen de Romeinen Griekenland veroverden, verhuisden de spelen in
146 v Chr. naar Rome. In 39 4 na Chr. maakte de keizer er een eind
aan. Hij verbood alle heidense rituelen, dus ook de Spelen. Pas in 1896
begon een Frans edelman er weer mee. Hij had er 22 landen heel enthousiast voor gemaakt. Het moest een sportief feest zijn, waar jongeren van over de hele wereld elkaar konden ontmoeten en misschien
beter begrijpen. Er zijn veel overeenkomsten met de oude spelen. Zo
beginnen beide met het ontsteken van het Olympisch vuur.
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Het woord Olympische Spelen en sport, vinden we niet in de Bijbel.
Waarom er dan toch aandacht aan besteden? Uit de geschiedenis weten we dat er in de tijd van de apostel Paulus Olympische Spelen werden gehouden, ter ere van Zeus, de oppergod van de Grieken. Israëlieten deden daar niet aan mee; zij zouden nooit voor een beeld knielen. Paulus mocht het evangelie ook aan heidenen (alle nietIsraëlieten) vertellen. De Spelen waren voor hen heel belangrijk.
Paulus gebruikte veel voorbeelden uit de sport. Zo begrepen de mensen goed wat hij bedoelde. Een populaire sport in zijn tijd was het
hardlopen in de renbaan. Het was zoiets als nu het wereldkampioenschap atletiek. Paulus neemt dit als voorbeeld voor een race waarin
wij allemaal moeten meedoen. Lees maar eens 1 Korintiërs 9: 24-27.
De hardlopers hadden er alles voor over om als eerste aan te komen,
en dus de erekrans te winnen. Ze moesten een goede conditie hebben,
mochten zich door niets laten afleiden, en moesten eerlijk spelen om
niet gediskwalificeerd te worden. Dat was een grote schande, en
meestal volgde dan de doodstraf. Er kon maar één de winnaar zijn.
Alle andere deelnemers, al hadden ze nog zo goed hun best gedaan,
kregen niets; zelfs geen troostprijs. De hoofdprijs was voor iedereen
zichtbaar: een lauwerkrans. Maar die verdorde helaas na een tijdje...
De race die Paulus bedoelde, is veel belangrijker dan zo’n hardloopwedstrijd. De prijs is veel groter dan de eer van de lauwerkrans. Het
mooie is ook dat iedereen die zijn uiterste best doet de prijs krijgt.
Een prijs die nooit verdort. Aan grote sportwedstrijden mogen alleen
maar topsporters meedoen. Alle andere mensen kunnen alleen maar
toekijken. Aan de wedstrijd waarvoor de Heer Jezus ons uitnodigt,
mogen alle mensen meedoen.
In 2 Timotheüs 4 zien we Paulus aan het eind van zijn leven. Hij zit
gevangen in Rome en zal spoedig sterven. Zijn wedstrijd is gelopen, en
hij weet zeker dat hij zijn uiterste best heeft gedaan. Hij kijkt er
naar uit dat hij de kroon, die kostbaarder is dan de lauwerkrans, zal
krijgen uit de handen van de Heer Jezus. Geen echte kroon, maar het
eeuwige leven. De belangrijkste vraag aan jou is nu: Wil jij ook meedoen in deze ‘wedstrijd’ en zo’n ‘kroon’ ontvangen?
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Brieven van Petrus en Johannes

Veel brieven, één boodschap
Niet alleen Paulus schreef brieven, maar ook enkele andere apostelen. De
brieven van Petrus en Johannes die bewaard zijn gebleven, laten zien dat
wat veel mensen zeggen, namelijk dat Paulus’ leer anders was dan die van
hen, niet klopt. Petrus stond achter Paulus’ woorden: “Dat heeft ook onze
geliefde broeder Paulus jullie geschreven met de wijsheid die hem geschonken is” (2 Pet 3:15,16).

De brieven van Petrus
In de Bijbel staan twee brieven van Petrus. Mogelijk schreef hij zijn
eerste brief in Antiochië, kort nadat Paulus zijn brief aan de Galaten
stuurde. Misschien bedoelde Petrus die brief, toen hij Silas dicteerde:
“dat heeft ook onze broeder Paulus u geschreven”. Paulus schreef aan
niet-Joodse gelovigen in enkele Romeinse provincies in het tegenwoordige Turkije, waaronder Galatië. Tijdens en na de eerste reis had hij bijna
geen tijd en gelegenheid brieven te schrijven. Het was waarschijnlijk ook
niet nodig. De problemen die steeds weer te zien zijn in de brieven, ontstonden pas na de eerste zendingsreis, toen Joodse predikers de nietJoden leerden dat zij de Wet van Mozes moesten houden en besneden
moesten worden. Paulus herinnerde in zijn brief aan de Galaten aan een
bezoek van Petrus aan Antiochië. Dat moet dan geweest zijn nadat Paulus
en Silas daar weer waren teruggekomen van de tweede zendingsreis. Er
is daarom geen ander moment dat beter past bij wat we in Handelingen
en de twee brieven vinden, dan na het eind van die zendingsreis. De
tweede brief schreef Petrus mogelijk aan het eind van zijn leven.
De eerste brief
In de eerste twee zinnen is te zien dat Petrus – zoals hij in de vergadering in Jeruzalem ook had gezegd – de gelovigen uit de niet-Joodse wereld zag als echte broeders en zusters, gered door het bloed van de
Heer Jezus. Dat was nodig, om wat Petrus’ deed in Antiochië. Eerst at
hij namelijk met niet-Joden, maar omdat hij bang was voor wat broeders
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die uit Jeruzalem gekomen waren, daarvan zouden zeggen, liep hij van de
tafel weg. Paulus schreef in de brief aan de Galaten, dat hij Petrus
streng had toegesproken om dit ongepaste gedrag (Galaten 2: 11-14).
Nu loofde Petrus God om de redding van al die niet-Joodse mensen: “In
Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren laten worden
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in
hoop” (1:3). Waar de vervolgde gelovigen steeds aan moesten denken,
was dat zij straks ‘eeuwig bij de Heer Jezus zullen zijn. Dat is de beloning … die nooit verdwijnt, en nooit zijn waarde verliest, in de hemel voor
ons klaarligt. Omdat we geloven, beschermt God ons met Zijn kracht. En
als er een eind aan de tijd komt, zal Hij ons zeker redden’ (1:4,5). Daarom zouden zij blij moeten zijn, zelfs in het lijden, omdat zij hierdoor
geestelijk zouden groeien (1:6,7). Aan het eind van de brief legde Petrus
hier nog meer nadruk op, en wees hij op de heerlijkheid na alle beproeving: “Wees blij als je lijdt, want Christus heeft ook moeten lijden. Door
het lijden horen jullie bij Hem. En op de dag dat Hij met hemelse macht
op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap” (4:13).
Het lijden om het geloven en volgen van de Heer, komt steeds terug in
deze brief: ‘als iemand dingen verdraagt … die hem pijn doen, en het niet
verdient dat hij lijdt … als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet
en daarvoor lijdt, is dat genade bij God’ (2:19,20 zie HSV). En net als
voor Paulus, was het voor Petrus ’zo Meester zo slaaf’: “wees niet verbaasd dat jullie als christenen moeten lijden. Wat er met jullie gebeurt,
is niet vreemd. Het is een test (vuurproef) voor jullie geloof” (4:12);
“Jullie zijn uitgekozen om, net als Christus, goede dingen te doen. Ook al
word je ervoor gestraft. Christus heeft voor jullie geleden. Daarmee gaf
Hij jullie een voorbeeld” (2:21,22); ‘Ook Christus heeft, terwijl Hij zelf
onschuldig was, geleden voor de zonden van mensen die verkeerde dingen
hadden gedaan … om u zo bij God te brengen’ (3:18a). De Heer Jezus
leed het zwaarst van alle mensen, en wat Hij van zijn volgelingen vraagt,
is niet te vergelijken met wat met Hemzelf gebeurde. Mensen kunnen
wel het lichaam van een gelovige doden, maar niet Gods herinnering aan
hem of haar. Dat was ook zo bij Jezus: ‘Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest levend gemaakt’ (3:18b). Wat dit voor dit leven
betekent, zo legde Petrus uit, is dat “wie in zijn aardse leven geleden
heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende
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de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar
door Gods wil” (4:1,2). En dit is niets anders dan dat nieuwe leven, in leven en sterven verbonden met Jezus, dat straks toegang geeft tot het
eeuwige en volmaakte leven. Petrus vroeg hen daarom niet bang te zijn
als hen vragen werden gesteld over hun geloof. Hierbij moet hij hebben
gedacht aan die nacht waarin hij zelf – om niet gevangengenomen te worden – tot drie keer toe ontkende een leerling van Jezus te zijn: “Wees
dus niet bang, ook niet voor de beschuldigingen van ongelovigen. Als je
lijdt omdat je Gods wil doet, ben je juist gelukkig. Eer Christus met heel
je hart. Vertel iedereen dat hij je Heer is, en dat je op hem vertrouwt.
Geef altijd antwoord als iemand je daar iets over vraagt … vriendelijk en
met respect ... Misschien zullen ongelovigen slecht over je spreken, omdat je als een goede christen leeft. Maar God zal ervoor zorgen dat ze
zich daarover zullen schamen” (3:14-16).
Als niet-Joden, die de Wet niet kenden, moesten ook zij ontzag hebben
voor God, en zich ervan bewust zijn dat ook zij een leven moesten leiden
‘dat in alles heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is’ (1:15). God
en Zijn Zoon betaalden de hoogste prijs om zondige mensen te kunnen
redden. En dat is reden genoeg om je dankbaarheid daarvoor te laten
zien door gehoorzaamheid aan Hem: “Vroeger was jullie leven zinloos …
God heeft jullie daarvan bevrijd. Hij betaalde daar een hoge prijs voor,
die meer waard was dan zilver of goud. Want hij liet zijn onschuldige
Zoon sterven aan het kruis. Christus stierf voor jullie, net als een lam
dat geofferd wordt” (1:18,19). Daarom zijn allen die God heeft vrijgekocht voor Hem veel waard, en Hij wil niet dat één van hen toch nog verloren gaat. Dat kan alleen als ook zij, net als Jezus, zonder ‘vlek of gebrek’ zijn bij de komst van de Rechter uit de hemel. “Doe geen slechte
dingen meer … Pasgeboren baby’s verlangen naar melk. Net zo moeten
jullie ernaar verlangen om de woorden van God te horen. Dan kan jullie
geloof groeien, en dan worden jullie gered” (2:1,2). Maar het goede leven
van een gelovige kan ook eeuwig leven voor anderen betekenen: “Doe goede dingen, en laat de ongelovigen zien dat jullie je goed gedragen … Misschien veranderen ze zelfs hun eigen leven. Dan zullen ook zij God eren
als hij komt rechtspreken over de wereld” (2:12). Alles wat God Zijn kinderen geeft moet in Zijn dienst staan, om anderen te helpen de weg tot
Hem – en dus hun redding – te vinden: “Jullie moeten elkaar helpen. God
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zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van
jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet gebruiken” (4:10).
Verder vinden we nog een mooie en verhelderende vergelijking tussen de
ark en de doop. In de tijd van Noach was de mensheid heel slecht. Noach
was voor God nog de enige mens die Hij niet schuldig noemde. Toen God
besloot een einde aan de menselijke samenleving van die tijd te maken,
liet Hij Noach een ark (vaartuig) bouwen. Die zou hem, zijn gezin en enkele van elke diersoort, redden uit de watervloed die over de aarde zou
komen. Maar Noach moest die straf van God wel bekendmaken, en andere mensen uitnodigen ook in de ark te komen om gered te worden. Dat,
schreef Petrus, is te vergelijken met Gods redding in de Heer Jezus. De
wereld is er na die watervloed niet beter op geworden. Wij zijn hard op
weg het erger te maken dan ooit. Daarom heeft God ook het einde van
onze samenleving besloten. Maar ook nu is er een ‘ark’, een redmiddel om
aan de straf te ontkomen: de doop. Alle mensen die weten dat Gods
straf komt, hebben de plicht anderen te waarschuwen, en dringend te
vragen te geloven en zich te laten dopen, zodat ook zij gered worden.
Aan het eind van de brief zien we nog een weerklank (echo) uit wat Petrus, als leerling van Jezus, meemaakte. Nadat Jezus uit de doden was
opgestaan, had Hij Petrus – waar alle apostelen bij waren – tot drie keer
toe gevraagd of hij Hem echt liefhad. Wat duidelijke wijst op de drie
keer dat hij zei geen leerling van Jezus te zijn. Jezus’ antwoord op zijn
‘liefdesverklaring’ was “hoed of weid mijn schapen”. Apostelen moesten
dus herders te zijn, die de schapen van de Heer geduldig zouden leiden
op Gods wegen; maar de gekozen oudsten in de gemeente kregen medeverantwoordelijkheid. Daarom herinnerde Petrus hen aan hun taak, en
vooral hoe zij die moesten doen: ‘Als uw oudste van de gemeente van de
Heer Jezus in Jeruzalem, en omdat ik zijn lijden heb gezien, vraag ik de
oudsten van jullie gemeente: hoed Gods kudde waarvoor jullie verantwoordelijk zijn; pas goed op hen; doe dat vanuit jezelf, en niet omdat het
moet of om eraan te verdienen; dan doen jullie wat God wil, maar doe het
omdat je het zelf graag wilt; en speel niet de baas over hen, maar geef
hun het goede voorbeeld. Dan zullen wij samen de heerlijkheid krijgen
bij de spoedige komst van de Heer Jezus Christus’ (5:1-3). Hieraan kunnen wij dus de ware geestelijke leiders herkennen. Wat een genade van
God als wij zulke herders hebben!
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De tweede brief
Hierin speelt het naderende eind van zijn leven een belangrijke rol. Petrus wilde nog één keer “allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze
God, en van onze Redder Jezus Christus, hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij” (1:1) herinneren aan de waarheid die zij hadden
geleerd en de hoop die zij hadden gekregen: “Ik weet dat ik binnenkort
zal sterven. Onze Heer Jezus Christus heeft mij dat duidelijk gemaakt.
Maar zolang ik nog leef, blijf ik jullie herinneren aan de waarheid. Dat
vind ik belangrijk. Daar doe ik dus mijn uiterste best voor. Want ik wil
dat jullie altijd blijven onthouden wat ik jullie verteld heb. Ook als ik
straks gestorven ben” (1:13-15). Hij gebruikte elk moment en iedere kans
hun geloof te versterken, erop te wijzen dat een heilig leven nodig is, te
waarschuwen voor wat anders was dan wat de Heer en de apostelen hun
hadden geleerd, en op te roepen de Heer uit de hemel te verwachten.
Door zijn roeping heeft God ‘heel waardevolle, rijke beloften gedaan’.
Met een dubbel doel (1:4), namelijk ‘opdat jullie’:
1. ‘zouden ontsnappen aan de slechtheid die de wereld beheerst door de
begeerte’; en dus ontkomen aan de eeuwige dood die de straf daarop is.
2. “zonder zonde gaan leven, en gaan lijken op God zelf”; want dat was
Gods doel met de schepping van mensen.
Om te kunnen ‘ontkomen’ aan de eeuwige dood, heeft God in en door Zijn
Zoon alles gegeven wat wij nodig hebben voor een heilig, aan Hem gewijd
leven. En Hij vraagt van ons dat we er zelf ook alles aan te doen om de
beloofde heerlijkheid te mogen krijgen: “Span daarom al je krachten in
om je geloof te verrijken met deugdzaamheid … kennis … zelfbeheersing
… doorzettingsvermogen …vroomheid … liefde” ‘om waar te maken waarom God jullie groepen en gekozen heeft’ (1:5-7 en 10a). Wat dit oplevert
is alle moeite waard: “Jullie hebben onze Heer Jezus Christus leren kennen. Maar je hebt alleen iets aan die kennis als je je geloof laat groeien” (1:8); en “Dan maken jullie duidelijk dat God jullie heeft uitgekozen
en jullie zal redden. En dan zullen jullie met open armen ontvangen worden in Gods nieuwe wereld; daarin zal Jezus Christus, onze Heer en Redder, voor altijd koning zijn” (1:10b,11).
Om hen (en ons) hierbij te helpen, spande Petrus zelf zich ook met al
zijn krachten in: “Alles wat ik schrijf, weten jullie al. En jullie zijn over318

tuigd van de waarheid die jullie hebben leren kennen. Maar toch zal ik
jullie aan die dingen blijven herinneren” (1:12). Petrus had met eigen ogen
gezien dat wat de profeten eeuwenlang hadden beloofd was gebeurd in
en met de Heer Jezus. Zijn “vertrouwen in de woorden van de profeten
is daardoor alleen maar groter geworden” (1:19). Wat in de Bijbel staat
zou daarom ons leven moeten leiden, als ‘een lamp die een donkere kamer
verlicht’ (1:19). Petrus was er – net als Paulus – absoluut zeker van dat de
boeken van de Bijbel Gods Woord zijn. Zijn waarschuwing was daarom er
geen zelfbedachte betekenis aan te geven: “bedenk: niemand kan de heilige boeken uitleggen zonder hulp van God. Want de woorden die daarin
staan, komen van God. De profeten hebben hun woorden niet zelf bedacht. De heilige Geest liet hen spreken namens God Zelf” (1:21). Met
andere woorden: wat door God werd gesproken, kan ook alleen met de
hulp van God begrepen worden, en niet door menselijke redenering.
Dit was het opstapje naar een waarschuwing voor leraars die van iets
anders overtuigd waren, en hun ideeën doorgaven aan anderen. Dat was
zo in Israël; en het zou dan ook niet moeten verbazen dat dit ook in de
gemeente van de Heer Jezus gebeurde en nog steeds gebeurt: ‘er zijn in
het volk van Israël ook valse profeten geweest. En net zo zullen er bij
jullie in de gemeente van de Heer valse leraren zijn. Die zullen proberen
om jullie een verkeerd geloof aan te leren, die tot de ondergang leiden’ (2:1). Het ergste is nog niet eens hun eigen ondergang, maar ‘veel
mensen zullen naar hen luisteren en meedoen met hun slechte gedrag,
waardoor de waarheid van God belachelijk gemaakt wordt’ (2:2). Dit
‘slechte, losbandige gedrag’, waarvan sommigen vonden dat dit was toegestaan, was ontstaan uit het idee van een eeuwige ziel die bij de dood
bevrijd wordt uit het lichaam om altijd bij God te zijn. Het maakte volgens hen dan niet uit wat je met het lichaam deed. Maar, schreef Petrus,
dit komt neer op niets anders dan je “door onreine verlangens gedreven,
overgeven aan schaamteloze losbandigheid en het gezag van de Heer
verachten” (2:10). Maar God heeft Zijn oordeel al over zulke bedriegers
uitgesproken, ook al noemen zij zich christenen: “Zulke valse leraren
denken alleen maar aan zichzelf. Ze vertellen jullie verzonnen verhalen
om er zelf beter van te worden. Maar God heeft allang besloten om die
slechte mensen te straffen, en dat zal niet lang meer duren!” (2:3); ‘ze
gaan voor eeuwig naar de diepste duisternis, want door heel hoogdraven319

de woorden vol onzin, verleiden zij met de slechte lichamelijke verlangens en losbandigheden, mensen die eerst ontsnapt waren uit de macht
van zulke zonden’ (2:17b,18). Als bewijs noemde Petrus de zondvloed en
de ondergang van Sodom en Gomorra. Maar om ervoor te zorgen dat
mensen niet gingen denken dat iedereen dan ’automatisch’ ten onder zal
gaan in Gods oordelen, wees hij op de redding van Noach en Lot. Hun
redding geeft hoop aan wie geloven: “Ook nu zal de Heer de mensen redden die eerbied voor hem hebben en die hun geloof niet verliezen” (2:9).
Petrus zag een verband tussen ‘losbandig leven’ en de verwachting van de
komst van de dag van de Heer. Voor die dag hadden sommigen ook een
zelfbedachte uitleg. Bijna 40 jaar eerder had de Heer beloofd terug te
zullen komen naar de aarde. Er was het idee ontstaan dat dit zou gebeuren voordat de mensen ui Jezus’ tijd allemaal gestorven waren. Maar dat
had Jezus nooit gezegd. In ieder geval was Hij nog altijd niet gekomen.
Daarom gingen sommigen zeggen dat Hij helemaal niet kwam. Een verkeerd en gevaarlijk idee, waartegen niet krachtig genoeg gewaarschuwd
kon worden: “Jullie moeten vooral niet vergeten dat er aan het einde van
de tijd mensen zullen komen die jullie geloof belachelijk maken. Het zijn
mensen die hun eigen slechte verlangens volgen. Ze zeggen: ‘Lang geleden
is beloofd dat Christus terug zou komen. Maar hij is er nog steeds niet!
Sinds het begin van de wereld is er nooit iets veranderd’” (3:3,4). O ja?
En de zondvloed dan? De ‘schepping’ zoals we die nu kennen is van na de
zondvloed! De waarschuwing is dat, zoals de wereld van de tijd van
Noach door water verging, deze wereld ‘door vuur’ zal vergaan. Maar zoals God Noach en Lot redde, zo zal Hij alle mensen die de Heer Jezus
Christus volgen redden: “Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, dat heeft God ons beloofd. Daar zal alleen nog maar gedaan worden wat God wil” (3:13). Met ‘nieuwe hemel en aarde’ worden
niet Gods woonplaats en de aardbol bedoeld, maar een nieuwe samenleving, het Koninkrijk van God. Petrus vroeg zijn lezers geduld te hebben,
en erop te vertrouwen dat God altijd doet wat Hij zegt. God had een
goed doel met dat de Heer Jezus nog niet kwam: het geeft wie afdwalen
van de kudde de tijd terug te gaan naar de waarheid: “De Heer houdt
Zich echt aan Zijn belofte, ook al beweren sommige mensen van niet. Hij
wacht omdat Hij geduld heeft met jullie! Hij geeft iedereen de kans om
een nieuw leven te beginnen. Want hij wil dat iedereen gered
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wordt” (3:9). Tot slot keerde Petrus terug tot waar hij begon: De hoop
op de nieuwe samenleving, het Koninkrijk van God, en het verlangen dat
zoveel mogelijk mensen behouden worden, zou de gelovigen moeten stimuleren hun uiterste best te doen: ‘Geliefde broeders en zusters, jullie
verlangen naar die nieuwe wereld. Zorg ervoor dat jullie een volmaakt en
zuiver leven leiden als de Heer naar jullie toe komt. Dan zullen jullie met
Hem in vrede leven. De Heer is nog niet gekomen. Dat is omdat Hij jullie
de kans wil geven om gered te worden. Vergeet dat niet!’ (3:14,15). Een
prachtige samenvoeging van wat hij in deze korte brief besprak.

De eerste brief van Johannes
We kijken nu naar de eerste en langste van de drie brieven van de apostel Johannes die bewaard zijn gebleven.
Er zijn veel overeenkomsten tussen deze brief en het evangelie van Johannes; vooral tussen het begin van de brief en Jezus’ woorden op de
avond voor zijn dood. We lezen eerst over wat de apostelen zagen van de
vervulling van Gods Woord in Jezus, en over licht en duisternis. Maar al
snel kwam Johannes tot het doel van de brief: de verbondenheid met
God en Zijn Zoon, en met anderen die het ware geloof belijden: “God is
licht. Er is helemaal geen duisternis in Hem. Stel dat we zeggen dat we
met God verbonden zijn, maar intussen blijven we leven in de duisternis.
Dan liegen we, en leven niet volgens Gods waarheid. Maar als we leven in
het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden dan vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is” (1:5b7). Wie rein wil worden en in het licht wandelen, zal wel eerst uit de
duisternis moeten komen om zijn of haar zonden te belijden, en vervolgens niet meer willens en wetens mogen zondigen. De belofte die God
geeft, is: “Mocht een van u toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige” (2:2).
Zonde en liefde spelen een grote rol in deze brief. De belangrijkste gedachte is, dat je alleen een waar kind van God bent als je niet zondigt.
Dit is het ideaal van het volgen van Jezus, waarover Johannes schreef:
“Iedereen die zegt dat hij God echt kent maar zich niet aan Zijn regels
houdt, die is een leugenaar. Gods waarheid is niet in hem. Maar als we
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ons wel aan Gods regels houden, dan zal Gods liefde in ons volmaakt zijn.
En dan weten we zeker dat we bij God horen. Als iemand zegt dat hij
voor altijd bij God hoort, dan moet hij leven zoals Jezus geleefd
heeft” (2:4-6). Die geboden zijn niet ‘de tien geboden’, maar het gebod
elkaar lief te hebben, dat Jezus zijn leerlingen gaf: “Mijn gebod is dat
jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie liefgehad heb” (Johannes 15:12).
En over dit laatste zei Hij: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij
heeft liefgehad ... je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden
houdt, zoals Ik me aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in
zijn liefde blijf” (15:9,10).
Elkaar liefhebben is een oud en bekend gebod, schreef Johannes in zijn
brief; want alle geboden worden zo samengevat: God liefhebben boven
alles en je naaste als jezelf. Het nieuwe is dat die liefde voor het eerst
zichtbaar werd in Jezus, zodat we nu in Hem een levend, volmaakt voorbeeld hebben: “Toch brengt deze regel iets nieuws. Want doordat Christus volgens deze regel geleefd heeft, en jullie dat ook doen, verdwijnt
de duisternis. Het ware licht begint al te schijnen” (1 Johannes 2:8).
God liefhebben houdt ook in dat je Gods Woord lief hebt, en daaruit
leeft. En dat Woord gaat dwars in tegen wat in de wereld gewoon is.
Daarom was Johannes’ oproep: “Jullie mogen de wereld en alles wat daar
normaal is, niet liefhebben … De wereld gaat voorbij. En ook het verlangen naar dingen in de wereld gaat voorbij. Maar wie doet wat God wil, zal
eeuwig leven” (2:15-17); en: “blijf verbonden met Christus. Dan kunnen
we vol vertrouwen zijn als hij terugkomt. En dan hoeven we ons tegenover hem niet te schamen” (2:28). Je niet te hoeven schamen, houdt in
dat je geen zondelast met je draagt. Eerder zei hij al: “als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, zal Hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad
uit ons weghalen, zodat we helemaal rein worden. Want God is trouw en
rechtvaardig” (1:9). Dit gebeurt om te beginnen bij de doop en wedergeboorte tot Gods kinderen. Vanaf dat moment wordt de gedoopte opgevoed om een volmaakte kind te worden, die ‘geboren’ wordt op de dag dat
de Heer Jezus terugkomt. Dit wetende “maakt ieder die dit in vol vertrouwen van Hem verwacht zich rein, zoals ook Jezus rein is … U weet
dat Jezus gekomen is om de zonden weg te doen; er is in Hem geen zonde. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem
nooit gezien en kent Hem niet” (3:3-6).
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Niet zondigen kan alleen wie de liefde in het dagelijks leven in praktijk
brengt: ”Als we in liefde met elkaar leven, laten we zien dat we bij de
waarheid horen. We kunnen dan vol vertrouwen voor God staan” (3:19).
‘Vol vertrouwen’ komt weer terug in de brief, nadat Johannes nog eens
had gewezen op Gods grote liefde: ‘hierin is Gods liefde zichtbaar geworden: Hij heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door
Hem zouden leven. Waar het hier om gaat, is niet dat wij God hebben
liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden
om onze zonden te verzoenen’ (4:9,10). Als God mensen zo liefheeft, en
Jezus zijn leven heeft gegeven voor hun redding, zouden wij dan onze
liefde niet moeten geven aan anderen? “Jezus Christus heeft ons geleerd wat liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom moeten ook wij ons leven geven voor andere gelovigen” (3:16). Niet door te
sterven, maar door ons in te zetten voor anderen. Wie dit doet maakt de
liefde werkelijkheid, en kan ”vol vertrouwen zijn op de dag dat God zal
rechtspreken over de wereld. Want ook al leven we nog in deze wereld,
toch lijken we al op Jezus Christus. Als Gods liefde in ons is, hoeven we
niet meer bang te zijn voor Zijn oordeel. Volmaakte liefde laat alle angst
verdwijnen. Angst betekent dat je bang bent voor Gods straf. Wie daar
bang voor is, heeft geen volmaakte liefde in zich” (4:17,18).
Maar ook Johannes moest waarschuwen voor andere opvattingen. Er ontstond in die tijd al een andere leer over wie Jezus was, dan de Schriften
over Hem zeiden, en de apostelen over Hem hadden verteld. Johannes
noemde hen ‘antichristen’. Dat waren geen mensen van buiten, maar in de
gemeente van de Heer: ‘Ze komen uit ons midden maar ze hoorden niet
bij ons, want als ze echt bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn’ (2:19). De grootste leugen was de bewering van de Joden dat
Jezus de Christus niet was: “Is er een grotere leugenaar dan iemand die
zegt dat Jezus de Christus niet is? Een antichrist is iemand die niet gelooft in de Zoon. Maar dan gelooft hij ook niet in de Vader. Iedereen die
niet in de Zoon gelooft, die hoort niet bij de Vader. Wie wel in de Zoon
gelooft, die hoort wel bij de Vader” (2:22,23). Johannes vroeg dan ook
niet zomaar alles te geloven wat die Joden zo stellig beweerden: “geloof
niet zomaar iedereen. Onderzoek eerst of iemand door de Geest van God
geleid wordt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld” (4:1). Deze
woorden laten zien dat hun afwijkende ideeën de gemeente binnenslopen.
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Hoe kon je dan weten dat iemand de waarheid sprak? “Iedereen die gelooft dat Jezus Christus als Mens op deze aarde gekomen is, die hoort
bij God” (4:2). Dus niet alleen dat Jezus de Christus is, maar ook dat Hij
Mens was. Want er ontstond toen al het idee dat niet minder erg was
dan de bewering dat Jezus de Christus niet was, namelijk dat Hij geen
Mens was, maar een god die in het lichaam van een mens naar de aarde
was gekomen. En dat bij broeders die eerst hadden geloofd wat de apostelen hadden verteld, maar daarover waren gaan redeneren en zo op andere gedachten waren gekomen. Maar als het zo was wat zij beweerden,
dan stond het hele christelijke geloof op losse schroeven. Want dan was
Hij niet de Mens die op God leek, zoals Adam had moeten zijn. Dan was
Hij niet de beloofde nakomeling van Abraham, Isaak, Jakob en David,
maar een uit de hemel neergedaalde god. Dan was Hij ook niet echt gestorven, en dus ook niet opgestaan. Maar ondanks alle waarschuwingen
wordt dit nu in allerlei vormen in het christendom geloofd. Maar het enige en ware geloof in Jezus vinden we bij de apostelen: “De valse profeten horen bij de wereld. Zij zeggen dingen die de mensen van deze wereld graag willen horen. Daarom luisteren de mensen graag naar hen.
Maar wij horen bij God. Iedereen die God kent, luistert naar ons. Wie
niet bij God hoort, luistert niet naar ons. Zo kunnen we zien of iemand de
Geest van de waarheid in zich heeft, of de geest van de leugen” (4:5,6).
Johannes zag met eigen ogen dat Jezus dood was. Hij stond bij het
kruis, toen een Romeinse soldaat een speer in Jezus’ zij stak, om te kijken of Hij dood was “en meteen vloeide er bloed en water uit” (Johannes
19:34). “Er stond iemand bij die het gezien heeft. Hij heeft erover verteld, en wat hij verteld heeft, is waar. Hij weet dat hij de waarheid bekendgemaakt heeft, en zijn doel is dat ook jullie het gaan geloven” (19:35). Waarom is het waar? Omdat God zegt dat Jezus de Christus is, Zijn Zoon. Dus, schreef Johannes in zijn brief, zijn er “drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is
gelijk”. Het is een getuigenis met gezag, meer dan dat van mensen, want
“het is het getuigenis dat God over Zijn Zoon gegeven heeft” (5:9). Dit
maakt een eind aan alle tegenspraak en leugen, als je God tenminste geen
leugenaar wilt noemen. En dat doe je wel als je niet gelooft wat God Zelf
gezegd heeft (5:10). Het doet er daarom echt toe hoe je de Heer Jezus
ziet. Er is geen plaats voor allerlei opvattingen over Hem. Het eenvoudigst is zelf de Bijbel te lezen en te geloven wat daarin staat.
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Een roerige tijd

In de jaren 60 van de eerste eeuw van onze jaartelling wezen allerlei
ontwikkelingen erop dat het in Israël helemaal fout liep. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schreef dat in 62 of 63 ‘Jakobus de
Rechtvaardige’ door Judeeërs van de tempelmuur werd gegooid. Hiermee
bedoelde hij de halfbroer van Jezus, die we kennen van de vergadering
in Jeruzalem, waarin Paulus en Barnabas vertelden over hun werk onder
niet-Joden. Hij was heel belangrijk voor de christelijke gemeente in Jeruzalem, en stond ook in aanzien bij veel niet-christenen en Romeinen.
Zolang hij de leider was van de gemeente was er een redelijke rust in
Jeruzalem. Maar na zijn dood werd de stad steeds roeriger. Vanaf 66
woedde er een ware oorlog, die in het jaar 70 leidde tot de ondergang
van de stad.
In de tweede helft van die 60-er jaren werd de verwachting van de
spoedige komst van de Heer Jezus Christus uit de hemel dan ook steeds
sterker. Want Hij had toch gezegd dat Hij zou komen nadat de stad was
ingenomen en de tempel verwoest? Mogelijk werd net vóór of tijdens de
Joodse oorlog de brief aan de Hebreeën geschreven. Hierin is namelijk
nog sprake van een hogepriester, die dienst deed in de tempel. Wie de
brief schreef is niet bekend. Velen menen dat het Paulus was; maar dit
vrijwel zeker niet zo. Maar hij moet wel iemand zijn geweest uit de kring
van Paulus, omdat hij over Timoteüs schrijft. Aan wie de brief was gericht, staat ook niet aangegeven; maar de ontvangers moeten Timoteüs
hebben gekend. Hierin is te zien dat de brief niet was bestemd voor Jeruzalem, en ook om de woorden: “Als hij (Timoteüs) snel genoeg komt,
zullen wij u samen kunnen bezoeken” (13:23). Het is onwaarschijnlijk dat
Paulus weer naar Jeruzalem zou gaan, en Timoteüs had er niets te zoeken. De brief is ook geen algemene brief, zoals sommigen zeggen, want je
kunt geen bezoek brengen aan mensen in het algemeen. Het bezoek
moest dus plaatsvinden aan een bepaalde gemeente. Omdat de brief afsluit met “Groet al uw leiders en alle heiligen” moet het wel een grote
gemeente, of groep gemeenten zijn geweest, met – gezien de inhoud van
de brief - veel Joden.
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De brief aan de Hebreeën
De brief aan de Hebreeën is een diepgaande uitleg van de plaats van Jezus in Gods heilsplan en heilswerk. Dat zou vooral voor Joden, maar ook
voor niet-Joden die door Joden werden overgehaald naar de Joodse gebruiken te leven, van belang zijn om goed in te zien wie Jezus nu eigenlijk is en wat er veranderde met zijn verheerlijking in de hemel. Omdat
er zoveel wordt uitgelegd vanuit het Oude Testament, is de ruimte hier
te klein elke bijzonderheid te behandelen. Daarom zullen we alleen kijken
naar de hoofdlijnen, en de oproepen die de schrijver tussendoor deed.
De brief begint indrukwekkend, met de grote verandering in Gods manier
van spreken en de hoge plaats van Jezus Christus: ‘Op veel verschillende
manieren en langs veel verschillende wegen heeft God vroeger tot de
voorouders gesproken door de profeten, maar nu er een einde aan de tijd
komt heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enige erfgenaam … In Hem schittert Gods heerlijkheid, Hij is
zijn evenbeeld … Hij is, na de reiniging van de zonden te hebben bewerkt, gaan zitten aan de rechterhand van Gods hemelse majesteit’ (1:13). Zo legde de schrijver de basis voor wat hij wilde aantonen:

• Het gezag dat Jezus heeft ontvangen van God
• De belangrijke plaats van Jezus in Gods werk, als vertegenwoordiger
van God bij de mensen en van de mensen bij God

•

De vervulling van Gods plan de mensen genade te schenken, en met
Zijn Zoon te laten delen in zijn heerlijkheid

Hij begon met in de Schriften te laten zien dat Jezus geen engel, maar
meer dan een engel is. Want geen van die engelen heeft God ooit Zijn
Zoon genoemd. Bovendien heeft Hij geen van hen uitgenodigd Zijn Rechterhand te worden; Koning direct onder Hem. Dit wordt nog duidelijker
als hij zegt dat Jezus de engelen als zijn helpers heeft gekregen: ‘om de
mensen te helpen die gered zullen worden’ (1:14). Hiermee maakte de
schrijver de weg vrij voor zijn verklaring dat, wanneer de Joden de
Schriften – waarin het door engelen aan mensen doorgegeven woord van
God staat – zien als Wet van God, zij dan toch zeker moeten luisteren
naar wat God door Zijn Zoon Jezus zegt: ‘Daarom moeten wij onze aandacht helemaal richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit
de koers raken. Want als mensen die niet luisterden naar de door enge326

len gesproken woorden terecht straf kregen, zouden wij dan geen straf
krijgen als we geen belangstelling hebben voor de veel grotere redding
waarvan de Heer Jezus begonnen is te vertellen?’ (2:1-3a). Daarom riep
de schrijver op: “Pas er dus voor op … dat jullie de levende God blijven
geloven en dienen” (3:12), want ‘onze God is een vernietigend
vuur’ (12:29). Hij waarschuwde dan ook: “als de levende God je straft,
dan is dat verschrikkelijk!” (10:31). Wij moeten verschijnen voor Hem
van wie gezegd wordt: “Niets en niemand blijft voor Hem verborgen.
Vergeet dat niet, want Hij zal over ons rechtspreken” (4:13); dat is Jezus, die in opdracht van God de mensen oordeelt.
Iets anders als het gaat om engelen en mensen, is dat ‘de komende wereld’, het Koninkrijk van God op aarde, niet onder het bestuur van engelen zal staan maar van de mens. De schrijver van de brief dacht aan wat
God bij de schepping had gezegd, en waar David in een psalm over mediteerde: ‘U hebt de mens voor korte tijd minder belangrijk dan de engelen gemaakt; maar daarna zal hij met heerlijkheid gekroond worden, om
over alles te heersen’ (2:7,8). Maar dat was tot dan toe niet gebeurd. De
grote doorbrak kwam toen Jezus van Nazaret op het toneel verscheen:
‘Dat de mens over alles zal heersen, zien we nu nog niet; wel zien we dat
Jezus – die voor een korte tijd een minder belangrijke plaats dan de engelen had, nu met heerlijkheid gekroond is, nadat hij geleden heeft en
gestorven is’ (2:8b,9). Zo schrijvende toonde hij ook aan dat Jezus de
Mens is, zoals God die met de schepping van Adam bedoelde. Maar Jezus
zou niet de enige Mens blijven zoals God die bedoelde; want door Jezus’
offerdood dood wilde God ‘veel kinderen dezelfde heerlijkheid geven als
Zijn Zoon, Jezus’, “en daarom schaamt Jezus zich er niet voor hen zijn
broeders en zusters te noemen’ (2:10,11).
Dan wijst de schrijver op de hogepriester. Omdat er geen twee hogepriesters tegelijk konden zijn, volgde daaruit dat er met Jezus’ hemelvaart een eind was gekomen aan het werk van de hogepriesters zoals Israël die altijd had gehad. Jezus zou voortaan “tussen God en Zijn volk
een barmhartig en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden” (2:17b). Zijn oproep was daarom: ‘Richt jullie
aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij
belijden, die trouw is aan de God Die Hem heeft benoemd, zoals Mozes
in heel Gods huis zijn werk trouw deed’ (3:1,2). Dat vroeg nog wel wat
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verdere uitleg. Want de Joden zagen Mozes als hun leider, hun verlosser. Hij had de Wet van God gekregen en aan het volk gegeven. Maar eigenlijk was het heel eenvoudig: God is als het ware bezig een huis te
bouwen. Mozes was Gods dienaar in dat huis, maar Jezus is in dat huis de
Zoon. En een zoon is meer dan een dienaar.
Maar hadden de Israëlieten die Mozes, die zij eigenlijk nu bijna vereerden als de Messias, vroeger niet verworpen toen God hem tot hun leider
maakte? Met als gevolg dat zij veertig jaar door de woestijn moesten
zwerven, voordat zij het beloofde land in mochten? Daarin zit een waarschuwing voor wie Jezus niet erkent en gehoorzaamt als zijn of haar
Heer. Het beloofde land, Kanaän, is namelijk niet de eindbestemming van
gelovigen. Het land en het volk Israël hadden iets zichtbaar moeten maken van wat het Koninkrijk van God is. Dat is de eindbestemming, die de
schrijver ‘de rust’ noemde, waarover God tot Israël had gesproken.
Daarom riep hij op: “Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld
van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat” (4:11).
Hierna keerde schrijver terug naar zijn uitleg van het hogepriesterschap
van Jezus, beginnend met een volgende oproep: ‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben in de hemel, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester
die wij hebben, kan meevoelen met onze zwakheden, omdat Hij, net als
wij, in alles op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet gezondigd heeft. Laten we dus zonder aarzeling gaan naar de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’ (4:14-16). Een hele mond vol, maar dit is het beginpunt voor
zijn verdere uitleg. Met hetzelfde gezag als Jezus bij zijn terugkomst
op aarde in de naam van God oordeelt, mag Hij in de naam van God ook
genade geven aan wie in Hem geloven.
Met zwakheden van zondaren meevoelen is een voorwaarde priester te
kunnen zijn; want ‘doordat hij zelf weet wat het is om aan zwakheden toe
te geven, kan hij begrijpen dat mensen uit onwetendheid van God afdwalen’ (5:2). Maar daarin zat ook de zwakheid van het priesterschap: omdat
hij zelf zonde deed, moest de priester ook voor zichzelf offers brengen.
Jezus deed geen zonde, en hoefde dat dus niet te doen. Het andere gro328

te verschil is, dat de offers geen onsterfelijkheid gaven. Dus moesten
steeds weer offers worden gebracht. Ook mocht de hogepriester maar
één keer per jaar het heiligste deel van de tent van samenkomst in de
woestijn of de tempel in Jeruzalem binnengaan. Die tent en tempel waren een afbeelding van Gods eeuwige reddingswerk. Het heiligste deel
daarin stelde de hemel voor. Jezus is nooit in dat heiligste deel van de
tempel geweest, maar kreeg wel de eer voor altijd de hemel in te gaan.
Ook dit laat zien dat Jezus meer is dan de hogepriester in Israël. Samengevat: ‘Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo
heeft Hij de gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij op het laatst volmaakt
geworden was, kon Hij ook allen die Hem gehoorzamen voor eeuwig redden, omdat God Hem heeft uitgeroepen tot hogepriester’ (5:8,9).
Maar er moest nóg een probleem worden opgelost: Het priesterschap
was gegeven aan de stam Levi, en Jezus was van de stam Juda. Hoe kon
dat? De schrijver wees op de tijd voordat Aäron hogepriester werd. In
de tijd van Abraham was er ook een door God aangestelde priester: Melchisedek. Omdat hij geen opvolgers had, was zijn priesterschap als het
ware ‘eeuwig’. David had als profeet voorzegd dat Jezus hogepriester
zou zijn: “Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat
was” (5:6). De door de Geest ingegeven redenering van de schrijver is
dat, omdat Abraham ‘belasting’ had betaald aan Melchisedek, de hogepriester uit Abrahams nakomeling Levi een lagere plaats had dan Melchisedek. En als God Zijn Zoon aanstelde als hogepriester, was die dus
meer dan Aäron en zijn opvolgers. Bovendien: waarom zou God voorzeggen dat er een andere hogepriester zou komen als het hogepriesterschap
in Israël volmaakt was? Daarom kwam de schrijver tot de uitspraak: ‘Nog
duidelijker wordt het als we beseffen dat deze nieuwe priester, als een
tweede Melchisedek, geen priester geworden omdat hij afstamde van
een vader die ook priester was, zoals dat volgens de Wet moest, maar
door de kracht van zijn onsterfelijk leven. Want over Hem wordt toch
verklaard: “Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat
was” … Bovendien legde God dit vast met een eed. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het met een eed vastgelegd
werd; maar Jezus ontving het met het afleggen van de eed door God,
toen tegen Hem werd gezegd: “De Here God heeft gezworen, en komt op
zijn eed niet terug: Jij bent priester voor eeuwig’ (7:15-21).
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Wat dit betekende was voor een Jood bijna niet te begrijpen, en al helemaal niet aan te nemen: “Omdat er een nieuw soort priester kwam, moest
er dus ook een nieuwe wet komen” (7:12). Want zoals Paulus vaak had uitgelegd, wordt de mens niet door God gered door zich te houden aan de
Wet, maar door geloof en genade. In de Wet waren de voorwaarden opgeschreven waaraan Israël moest voldoen, wilde Gods verbond met hen
geldig zijn. In de praktijk bleek het onmogelijk geen enkel voorschrift te
overtreden. Om de mens te kunnen redden, moest er daarom iets anders
komen: ‘Oude regels moeten verdwijnen als ze geen nut meer hebben en
zinloos zijn. En dat geldt ook voor de Joodse wet. Die wet heeft er namelijk niet voor gezorgd dat mensen volmaakt worden. Maar dankzij Jezus is er in plaats van de wet iets beters gekomen, dat ons echt hoop
geeft, en waardoor wij dicht bij God mogen leven’ (7:18,19).
Door zijn eeuwig priesterschap staat Jezus “garant voor een beter verbond” (7:22). Mozes was de tussenpersoon of bemiddelaar van het oude
verbond, dat God met het volk sloot bij de berg in de woestijn. Mozes
stond tussen God en het volk. Hij bracht hen Gods woorden over en bad
voor hen. “Maar Jezus is dus aangesteld voor een belangrijkere dienst, in
die zin dat Hij de bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke basis heeft gekregen in betere beloften” (8:6). Jezus kan die bemiddelaar zijn, omdat Hij volmaakt volgens de Wet heeft geleefd, en
daarna dat leven als een volmaakt offer heeft gebracht voor de zonden
van anderen. Door zijn bloed als het ware voor God in de tempel te brengen, heeft Hij “een eeuwige verlossing verkregen” (9:12). Want als het
bloed van dieren verzoening bracht, dan het bloed van Jezus helemaal!
Nu Hij in de hemel is, ‘brengt Hij daar niet steeds weer het offer van
zijn leven; Hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar
het heiligdom binnengaat met het bloed dat niet van hemzelf is … Nee,
Jezus is bij het einde van de tijden eenmaal verschenen, om met zijn
offer de zonde weg te nemen’ (9:25,26).
Het sluiten van dit nieuwe verbond was de vervulling van Gods belofte
door de profeet Jeremia: “De dag zal komen … dat Ik een nieuw verbond
zal sluiten met het volk” (8:8). Geen verbond met verboden en geboden
die zij elkaar moesten leren, en waarop straffen stonden bij ongehoorzaamheid. Een verbond waarbij God beloofde door Zijn invloed en kracht
verandering in hun manier van denken (hun gezindheid) te brengen: “In
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hun verstand zal Ik mijn wetten leggen en in hun hart zal Ik ze opschrijven” (8:10). Dat zou de mens moeten helpen te stoppen met zondigen;
want offers waren voorgeschreven voor wie had gezondigd. Maar het
uitgangspunt was, dat wie de wil van God doet geen offers voor zijn zonden hoeft te brengen. Dat was dan ook het levensdoel van Jezus:
“Offers en gaven hebt U niet verlangd, maar U hebt Mij een lichaam gegeven; van brand- en reinigingsoffers hield U niet. Toen heb Ik gezegd:
‘Hier ben Ik’, want dit staat in de boekrol over Mij geschreven: ‘Ik ben
gekomen God, om Uw wil te doen’” (10:5-7). Onderdeel van de belofte van
het nieuwe verbond was “Aan hun zonden zal Ik niet meer gedenken” (10:17). De schrijver legde uit, dat omdat Jezus deed wat God
vroeg, wij voor altijd ‘geheiligd zijn door het offer van zijn lichaam’ (10:10); en “door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door
Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht” (10:14).
Terugkomend op “dichter bij God komen” waarover hij eerder sprak, riep
de schrijver op: “Laten we dan tot God gaan met een oprecht hart en een
vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd
zijn, en ons lichaam met zuiver water is gewassen” (10:22). En wat dit
vast geloof betreft ging hij verder: ‘Laten we zonder uit evenwicht te
raken blijven belijden waarop we hopen, want Hij die het beloofd heeft
is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen lief te hebben en goed te doen … en vooral nu u de dag van zijn komst dichterbij
ziet komen’ (10:23-25). Belijden waarop we hopen is het getuigenis van
ons geloof. In die moeilijke tijd van vervolging en onderdrukking ging het
erom het geloof vast te houden, en niet bang te zijn als je gevraagd
werd naar je geloof: ‘Leg die onbevangenheid dus niet af, u zult er ruim
voor worden beloond. Blijf juist volhouden, want als u de wil van God
doet, zult u van God krijgen wat u beloofd is’ (10:35,36)”; en “Wij echter
behoren niet tot hen die ervoor terugschrikken en ten onder gaan, maar
tot hen die door het geloof behouden worden” (10:11).
Dat bracht hem tot de uitleg: “Het geloof legt de grondslag voor alles
waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien
… Door het geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het
woord van God ontstaan is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet
-zichtbare” (11:1,3). Bijbelse hoop is het sterk verwachten van wat er
nog niet is, zonder twijfel of het komt. De schrijver voerde een hele rij
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mensen ten tonele, die tijdens hun leven geloofden wat God zei en uitkeken naar de vervulling van wat Hij beloofde. Met andere woorden: zij
hoopten dat God zou doen wat Hij zei. Maar tijdens hun leven werden die
beloften niet vervuld. Betekende dit dat God niet had gedaan wat Hij
had gezegd? Neen, maar zij wisten zelf dat de vervulling pas na hun dood
zou komen, en zij uit de dood moesten opstaan om het mee te maken. Een
sterk bewijs dat de opstanding nodig is, en de beloften niet meteen bij
de dood vervuld worden. Een prachtig voorbeeld van dit geloof in de opstanding is dat van Abraham toen hij op weg was om zijn zoon Izak te
offeren. Hij was de enige zoon die Sara hem schonk, en God had hem de
zoon genoemd in wie Zijn belofte van een groot volk uit Abraham vervuld
zou worden. Als Izak geofferd was, hoe zou het dan verder moeten? Al
nadenkend “zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken” (11:19). Wat de schrijver leerde uit de
geschiedenis van al die gelovigen, was: ‘Al deze mensen, die altijd al om
hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien
gaan’ (11:39). Waarom niet? Omdat zij moesten wachten in de doodslaap
tot het einde van de tijd, omdat God nog meer mensen tot geloof wilde
brengen, “en Hij hen niet zonder ons volmaakt wilde maken” (11:40). Zij
wachten dus in het graf, tot alle gelovigen samen eeuwig en volmaakt leven zullen ontvangen uit de hand van Christus, de Rechter over levenden
en doden.
Op dit punt gekomen deed hij een volgende oproep: “Laten we daarbij
steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven, en Hij maakte ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat Hij op die manier vernederd
werd” (12:2a). Hij zou een voorbeeld moeten zijn voor zijn volgelingen die
leden in de vervolging. Die was al zwaar, maar zou nog zwaarder worden.
Maar “Jezus hield vol en nam plaats op de troon van God. Laat tot u
doordringen hoe Hij volhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft” (11:2b,3). Het kon
zelfs zo zijn dat zij, net als de eerder genoemde gelovigen, de dood in de
ogen zouden zien. Dan kwam het erop aan of zij, in hun worsteling bij de
te maken keuze, het voorbeeld van Jezus in de tuin van Getsemane zouden volgen: “U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het
spel gezet” (12:4). Het zou de hoogste overwinning zijn op de zonde.
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De schrijver vroeg hen zijn oproepen niet in de wind te slaan. Want zo
voedt God Zijn kinderen op, met een goed doel voor ogen. Wie door God
bestraft wordt is daar niet blij om, eerder verdrietig. Maar wie ervan
leert heeft er veel voordeel van: een leven in vrede met God omdat je
alleen nog maar doet wat Hij wil (12:11). Wat een heerlijk vooruitzicht!

De brief van Jakobus
Jakobus schreef ook over beproeving. Hij vond dat die de volgelingen van
Jezus daar blij mee zouden moeten zijn (1:2). De reden is ook voor hem:
“Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest, en leren jullie
om vol te houden. Dat weten jullie toch? En door steeds vol te houden,
zullen jullie volmaakt worden. Dan zullen jullie alles goed doen, en geen
fouten meer maken” (1:3,4). Wij mogen bidden om wijsheid en kracht
hierin, zonder te twijfelen of God ons gebed zal verhoren. En als wij met
Gods hulp volhouden, geldt: “Dan zul je gelukkig zijn. Want God zal je het
eeuwige leven geven. Dat is de beloning die Hij beloofd heeft aan de
mensen die Hem liefhebben” (1:12).
De brief is vooral erg belangrijk waar het gaat om het ontstaan van de
zonde. Voor Jakobus was het duidelijk dat de verleiding niet van buiten
ons komt, maar binnen in ons zit. In ieder geval komt die niet van God
(“Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van
God’” – 1:13a). En als die van een ander wezen zou komen, dan had Jakobus dat hier moeten zeggen. Maar dit deed hij niet. Integendeel! Hij zei:
“Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij Zelf ook niet
door iets slechts in verleiding kan worden gebracht” (1:13b). Dus ook niet
om een kwaadaardig wezen op mensen af te sturen. Jakobus volgde in
zijn uitleg de volgorde van de verleiding van Eva en de straf die daarop
volgde: “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem
lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de
zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort” (1:14,15). De mens wordt
dus verantwoordelijk gesteld voor zijn zonde, net zoals Adam en Eva.
Het volgende gedeelte is onderwijs voor het christelijke leven. Zo riep
hij onder andere op niet alleen te luisteren naar Gods Woord, maar ook
te doen wat Hij vraagt; je tong in bedwang te houden, zodat je daarmee
geen kwaad sticht; geen verschil te maken tussen mensen, door bijvoor333

beeld de rijken voor te trekken en de armen aan hun lot over te laten,
want voor God zijn alle mensen gelijk; de naaste lief te hebben en om te
kijken naar wie in nood is; niet te verlangen naar veel bezit. Hij ging ervan uit dat geloof niet zonder ’doen’ kan. Want je geloof blijkt niet uit
vrome woorden, maar uit wat je doet. Het grote voorbeeld voor hem was
Abraham. Zijn geloof was te zien in zijn volledige vertrouwen op God,
toen Hij hem vroeg Izak te offeren. Dit bewijst dat “zoals het lichaam
dood is zonder de ziel, zo ook het geloof zonder daden dood is” (2:26).
Het grote probleem, dat de oorzaak is van alle ellende op aarde, is de
menselijke zelfzucht: ‘Waar jaloezie en egoïsme de boventoon voeren,
daar zie je wanorde en allerlei kwaad’ (3:16). Die zelfzucht moet de volgeling van Jezus afleren. De nieuwe mens is een mens die geeft in plaats
van neemt, zonder iets terug te vragen of verwachten. Dan is er geen
wanorde, maar vrede: “Mensen die goede dingen doen en in vrede leven
met iedereen, zorgen overal voor recht en vrede” (3:18).
Het is daarom heel erg wanneer er onder volgelingen van Jezus zelfzucht is. Er was en is zoveel verdeeldheid onder hen. Dat komt, schreef
Jakobus, door “Jullie hebben felle discussies en maken steeds ruzie met
elkaar. Weten jullie hoe dat komt? Dat komt omdat jullie luisteren naar
je eigen slechte verlangens. Alles wat een ander heeft, willen jullie ook
hebben. Julie zijn jaloers, zo jaloers dat je die ander wel zou willen doden. Dan zoeken jullie ruzie en strijd. Maar het levert niets op, jullie
krijgen niets. Want als je iets wilt hebben, moet je God erom vragen, en
dat doen jullie niet. Trouwens, als jullie God iets zouden vragen, zouden
jullie het toch niet krijgen. Want jullie zouden het met verkeerde bedoelingen vragen, alleen maar voor je eigen plezier” (4:1-3). Zo diep zit
het binnen in ons. Maar we mogen niet zijn als Adam en Eva, die niet het
geduld hadden te wachten tot God hen zou geven wat Hij had beloofd. In
hun ongeduld lieten zij zich verleiden het gebod van God te overtreden.
Wij mogen ook niet zijn als Kaïn, die jaloers was op zijn broer Abel, en
hem doodde. Ons gebed zou daarom moeten zijn dat God een andere gezindheid in ons laat wonen, dat wij gaan denken en leven zoals Hij wil.
Zulke gebeden verhoort God. En wacht dan verder geduldig af wat Hij
zal geven, biddend of de Heer Jezus spoedig komt.
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De overwinnaars
en de nieuwe aarde

Achtergronden van het laatste Bijbelboek
We zijn weer wat verder in de tijd gekomen. We zagen al dat de meeste
gelovigen verwachtten dat Jezus meteen na de verwoesting van de tempel terug zou komen. Die tijd was nu gekomen. Bijna zeven eeuwen eerder had de profeet Ezechiël – als balling ver weg van Jeruzalem – van
God de boodschap gekregen dat de Babylonische koning Nebukadnezar
het beleg voor Jeruzalem had geslagen. Een beleg dat zou eindigen in de
verwoesting van de stad en de tempel van Salomo. Op dezelfde manier
krijgt de apostel Johannes – verbannen naar het Griekse eiland Patmos
voor de tegenwoordige Turkse westkust – nu de boodschap van Jezus dat
de Romeinse generaal Titus het beleg heeft geslagen voor Jeruzalem.
Een beleg dat zal uitlopen op de verwoesting van Jeruzalem en de tempel
van Herodes. Dit betekent het definitieve einde van het Oude Verbond
en een ‘dag’ van oordeel over allen uit Israël, die zich niet hadden bekeerd tot het Nieuwe Verbond in Jezus. Johannes noemt dit daarom ‘de
dag van de Heer’ voor zijn volk. Maar de boodschap die hij krijgt, vertelt
hem dat Jezus toch nog lang niet zal terugkomen.
Op Patmos heeft Johannes ongetwijfeld veel gebeden om de komst van
de Heer Jezus en Gods Koninkrijk op aarde. Zijn situatie, en die van de
gemeente, tonen veel overeenkomsten met die van Daniël en het volk Israël in Babel, 70 jaar na die eerdere verwoesting door Nebukadnezar.
Het is daarom de moeite waard daar eerst kort bij stil te staan, zodat
wij de bedoeling van het laatste Bijbelboek, Openbaring, beter zullen
begrijpen.
Daniël was een door God geliefde man. Hij bad zonder ophouden om het
herstel van Gods eer op aarde en Zijn verzoening met het volk Israël.
Hij verlangde er vooral naar dat Gods heilige woning in Jeruzalem werd
hersteld, zodat Zijn heerlijkheid daar weer kon wonen. En daarnaast dat
Israël zich zou bekeren tot God en Hem zou aanbidden en dienen. In antwoord op zijn gebeden kreeg hij dromen, gezichten, die hem lieten zien
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dat God Zijn verbonden en beloften niet was vergeten. Hij maakte Daniël
de toekomst van zijn volk bekend. Ondanks de hopeloos lijkende toestand was God bezig met het herstel van de tempel en de terugkeer van
het volk, in voorbereiding op de komst van de Messias. Maar helaas zou
zijn komst een drama worden dat zijn gelijke niet kent. Want Daniël
kreeg te horen dat de Messias gedood zou worden en naar God in de hemel zou gaan. Daarna zou het ongelooflijke gebeuren: de herbouwde tempel zou ook worden verwoest; maar nu zonder te worden herbouwd. Het
volk zou vanaf dat moment moeten wachten op Gods definitieve ingrijpen
in hun lot. Al eerder had Daniël gezien dat alle volken en hun heersers
onderworpen zouden worden aan Gods eeuwige Koningschap, en de heiligen dan recht gedaan zal worden. Later zag hij meer bijzonderheden
over de toekomst van zijn volk, hun land en de stad Jeruzalem. Maar
over de tijd tussen die verwoesting en de wederkomst van de Messias
kreeg hij niets te horen. En dat is nu juist de tijd waarover de Heer Jezus sprak op de Olijfberg, in de laatste week voor zijn kruisdood (zie
hoofdstuk 31). Zijn leerlingen vroegen Hem toen naar het einde van alle
dingen en het teken van zijn komst. Maar in plaats van hun vraag direct
te beantwoorden, zei Hij: pas op dat niemand jullie misleidt. Zij vroegen
Hem heel menselijk naar het ‘wat en hoe’ daarvan; maar zijn antwoord
was in de eerste plaats een waarschuwing, om in de tijd dat het nog zou
duren het zuivere geloof te bewaren. De boodschap aan Johannes op Patmos, in antwoord op zijn gebed, is een lange uitwerking van die waarschuwing. Want het zou nog lang gaan duren, en velen zouden zich in die tijd
keren tot een schijngeloof. De moeite en het lijden van de gemeente
zouden doorgaan. Maar het feit dat God dit alles vooraf bekendmaakt,
wekt ook het vertrouwen dat de afloop zo zal zijn als Hij heeft gezegd.
Daniël bad: “Heer, verhoor ons gebed! Wacht niet langer en grijp in, mijn
God”; met andere woorden ‘Kom Heer’. Het antwoord dat hij kreeg was:
‘Hij zál komen, al zal dat nog een lange tijd duren’. Het komt dus aan op
geduld, in het vertrouwen dat God doet wat Hij zegt. Aan het eind van
het boek vinden we een zaligspreking over wie, in de lange en moeilijke
tijd van verdrukking, naar de komst van God blijven uitzien: “Gelukkig is
de mens die blijft wachten”.
Dat nu is ook de wat het boek Openbaring wil zeggen. Maar nu niet over
Israël, maar over de gemeente van Christus. Het begint met: “Hij komt”
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en eindigt met: ”Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek”; wat niets anders betekent dan ‘Gelukkig wie gelooft
wat in dit boek staat en de Heer blijft verwachten’. De apostel Johannes
sluit dan ook af met zijn gelovig gebed: “Amen, Kom, Heer Jezus”.

Hoe het boek Openbaring lezen?
Wanneer het gesprek gaat over het boek Openbaring, is het enige waarover men het eens lijkt te zijn dat het een moeilijk te lezen en begrijpen
boek is. En hoeveel lezers hebben de Bijbel bij de laatste bladzijde teleurgesteld of ontmoedigd gesloten, omdat zij daarin zoveel raadselachtige woorden en zoveel angstwekkende ellende en rampspoed vonden?
Maar is dit dan Gods bedoeling geweest, toen Hij Jezus vroeg Johannes
bekend te maken wat er moet gebeuren voordat het Koninkrijk komt?
Nee, natuurlijk niet; want anders zouden de lezer en de hoorder niet
gelukkig zijn geprezen met het boek! We zouden ons daarom moeten
gaan afvragen of we het boek wel goed lezen. Dat is beter dan het over
te slaan, omdat we er bang van worden of ‘het toch niet snappen’.
De voornaamste fout die meestal wordt gemaakt, is dat de lezer toch
nog antwoord probeert te krijgen op het ‘wat en hoe’. Hij of zij gaat het
boek dan lezen als een vooraf geschreven wereldgeschiedenis, en kijkt
dan alleen maar naar alle ‘rampspoed’ in het boek. Maar de echte boodschap is: pas op dat niemand jullie misleidt en dat je daardoor zou afvallen van het ware geloof. Die ‘rampspoed’ wordt vooraf beschreven, zodat
de lezers gewaarschuwd zijn, en dus niet teleurgesteld worden als de
terugkomst van de Heer Jezus nog uitblijft. Bovendien zullen ze de tekenen van de tijd herkennen. Die tekenen staan er niet zodat wij de toekomst kunnen voorspellen; die staan er zodat we kunnen zien dat alles
gaat volgens Gods plan. En ze laten zien hoever God is met Zijn werk om
de aarde te maken tot Zijn Koninkrijk. De Heer zei tegen zijn leerlingen:
‘Wanneer dat alles staat te gebeuren, ga dan rechtop staan en kijk omhoog, want jullie verlossing komt eraan!’ Het gaat dus juist om de zekerheid van de verlossing uit alle ‘ramspoed’, en daarmee de zekerheid dat
de Heer zal komen. En daarvan staat het boek Openbaring vol; van de
eerste bladzijde tot de laatste.
De volgende fout die velen maken, is dat zij Openbaring teveel als een
boek zien dat los staat van de rest van de Bijbel. Het boek heeft heel
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veel beeldtaal, en velen gebruiken dat als een vrijbrief om daar een geheel eigen uitleg aan te geven. Maar de Bijbel is in de eerste plaats de
goede boodschap van redding van zonde. Net als bij een wiskundeboek
staan de basisregels in de eerste hoofdstukken. Van daaruit wordt alles
steeds verder opgebouwd. Openbaring is niet los te zien van de rest van
de profetie in de Bijbel. We vinden er namelijk heel veel weerklanken uit
het Oude Testament in. Dus als je Openbaring beter wilt gaan begrijpen,
zul je wel wat moeten weten van oudtestamentische profetie.
De derde fout is de in het boek Openbaring beschreven dingen alleen
maar toe te passen op je eigen tijd. Het boek gaat inderdaad over de
eindtijd. Maar die begon met de eerste komst van Jezus. Daarom moest
Johannes schrijven over “wat er nu is, en wat hierna zal gebeuren”. De
eeuwen door hebben gelovigen steun nodig gehad. En als het over lijden
gaat, hebben gelovigen vóór ons dan niet ruim hun deel gehad? Juist in
de eerste eeuw werden christenen zwaar vervolgd! Juist zij hadden duidelijkheid en bemoediging nodig. Maar als zij erdoor getroost en bemoedigd werden, dan zouden anderen dit in later tijd ook worden. Denk maar
eens aan de tijd van de Reformatie, toen velen door staat en kerk (!)
werden gemarteld en gedood om hun ontdekkingen in de Bijbel.
Het zal duidelijk zijn dat er een reden is waarom God Zijn dienaren toekomstige gebeurtenissen bekendmaakte. Daarom moeten wij profetieën
lezen als deel van Gods heilsplan en de toestand op het moment waarin
zij werden opgeschreven. Altijd hebben ze te maken met wat God doet
voor Zijn volk. Of dat nu Israël of de gemeente van de Heer Jezus is. In
de tijd waarin zij werden geschreven, en in de toekomst. Ze gaan dus
niet zomaar over gebeurtenissen die wij misschien heel erg belangrijk
vinden. Wel lezen we over de terugkeer van Israël naar het beloofde
land in de eindtijd; een goddeloze, op rijkdom gerichte, menselijke samenleving; het ontstaan van een op mysteriën en aardse macht gebaseerde kerk, die de plaats inneemt van de gemeente van de Heer Jezus en
die deze gemeente vervolgt en verdrukt. In de woorden van een andere
vertaling wordt meteen aan het begin de lezer die het profetische woord
‘bewaart’ gelukkig geprezen; en aan het eind weer. Het gaat dus niet alleen om een eerbiedig lezen van en luisteren naar de woorden, ook al begrijpen we ze niet. Bewaren houdt in dat we ze op het hart dragen, zodat
we versterkt en bemoedigd tot het eind van ons leven vasthouden aan
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ons geloof. Openbaring is daarom niet bedoeld om de lezer in het onzekere te laten, maar – wat openbaring betekent – te onthullen, licht te
laten schijnen op wat tot dan toe verborgen was gebleven. In dit geval de
tijd en de weg waarlangs het Koninkrijk zal komen. Paulus vergeleek dit
ergens met een vrouw in verwachting, die plotseling barensweeën krijgt.
Zij weet dat er een moeilijke periode komt, waarin zij sterk moet zijn en
haar best doen, om het kind – waar zij zo naar heeft verlangd – op de
wereld te brengen. Als je weet wat je te wachten staat, en je bovendien
iets moois en fijns in het vooruitzicht hebt, is het makkelijker de pijn
die eraan voorafgaat te verdragen. De oproep aan Johannes was daarom,
ondanks dat de angst ook hem soms om het hart sloeg bij wat hij zag en
hoorde: “Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is
dichtbij”. De inhoud mag niet verborgen blijven, maar moet worden bekendgemaakt aan alle gelovigen. Licht geven in de duisternis van de wereld om hen heen, zodat zij niet vreselijk bang worden, maar juist moed
vatten, steeds denkend aan de beloofde heerlijkheid. Daarom is het voor
wie net begint met het lezen van de Bijbel, en Openbaring niet wil overslaan, beter vooral te kijken naar de hoopgevende boodschap daarin. En
dat gaan we nu dan ook doen.

De verheerlijkte Heer
Het eerste hoofdstuk geeft de zekerheid dat dit boek niet uit de fantasie van Johannes is voortgekomen. Het is de openbaring die God, de Vader, aan Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, gaf. Daarna stuurde de
Heer Jezus een engel naar Johannes om hem die openbaring door te geven. Met de opdracht die op te schrijven en te sturen naar gemeenten op
het vasteland, niet ver van het eiland Patmos. “Johannes maakt bekend
wat God gesproken heeft en waarvan Jezus heeft getuigd; dit heeft hij
allemaal gezien”.
Om de lezers de zekerheid te geven dat Jezus echt tot hem had gesproken, beschreef Johannes hoe de Heer hem was verschenen. Dat was zo
indrukwekkend geweest, dat hij voor zijn voeten viel alsof hij dood neerviel. Maar Johannes werd gerustgesteld met de woorden: “Wees niet
bang … Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in
eeuwigheid”. Juist deze verzekering dat Hij is opgestaan en eeuwig leven
en heerlijkheid had ontvangen, is wat gelovigen – die lijden en dagelijks
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de dood in de ogen zien – nodig hebben. De moedgevende woorden zijn
dat zij niet voor altijd door de dood zullen worden opgeslokt, gevangen
gehouden in een graf waar zij nooit meer uit kunnen komen. Jezus heeft
de macht mensen daaruit te bevrijden: ‘Ik heb de sleutels van de dood
en van het graf’. Dus als zij nu in de vervolging sterven, zullen ook zij
worden opgewekt en hun levende Heer zien.
In de hoofdstukken 4 en 5 worden eerst God en daarna Jezus Christus
in hun koninklijke heerlijkheid getoond. In hoofdstuk 4 vinden we een
beschrijving van de troon van God. Daarvoor staan de hemelbewoners,
die God verheerlijken. Wat daarbij opvalt, is de herinnering aan de naam
van God ‘Ik ben die Ik zal zijn’: “Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de
Almachtige, die was, die is en die komt”. Dus ook hier zien we, dat God
verzekert dat Hij Zijn plan met de schepping helemaal uitvoert. Wat nog
eens wordt bevestigd door de laatste woorden van de lofprijzing: ‘U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: uw wil is het begin van alles wat er is’.
In hoofdstuk 5 zien we wat de wil van God is: Jezus wordt aangewezen
als de Koning die direct onder God staat. En de hemelbewoners erkennen
dat Hij dit is: “Het Lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en
wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank”. Hij ontvangt de openbaring
uit de hand van God in de vorm van een boekrol, die Hij alleen kan openen. Door de daarin beschreven gebeurtenissen zullen op het laatst ook
de mensen op aarde de Heer Jezus erkennen als de door God aangestelde Koning. Dan zal het gebed verhoord zijn: “Laat uw Koninkrijk komen,
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel”.

Brieven aan zeven gemeenten
Johannes moest de openbaring die hij kreeg naar zeven gemeenten in de
Romeinse provincie Asia Minor sturen (het tegenwoordige WestTurkije). Daarbij deed hij een persoonlijke brief van de Heer aan elk van
die gemeenten. Deze brieven, die we vinden in de hoofdstukken 2 en 3,
hebben een vast patroon; elk onderdeel begint met dezelfde woorden:
1.
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“Dit zegt Hij” (Jezus), waarna een kenmerk volgt dat Johannes van
Jezus zag toen Hij hem verscheen.

2.

“Ik weet”, waarin Jezus laat zien dat Hij weet wat er in die gemeente gebeurt; zowel het goede als het verkeerde, hun lijden en
hun mate van volharding.

3.

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten
zegt”, wat een oproep is om te luisteren naar de raad van de Heer.
“Wie overwint zal …” gevolgd door een belofte van eeuwig leven,
‘verpakt’ op een manier die hen in hun omstandigheden heel erg zou
aanspreken.

4.

De belangrijkste boodschap daarin is dus: ‘houd vast aan wat Jezus en
zijn apostelen hebben bekendgemaakt, en houd vol in de beproeving; dan
zul je ontvangen wat God heeft beloofd!’

De overwinnaar begint zijn zegetocht
In hoofdstuk 6 zien we de Heer Jezus Christus op zijn paard uitrijden
om zijn volk en de aarde te bevrijden uit de macht van mensen die vijanden van God zijn: “Een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij
kreeg een zegekrans en trok op als overwinnaar, de overwinning tegemoet”. Het is heel opvallend dat deze ruiter de zegekrans al draagt als
hij zijn tocht nog moet gaan maken. Een Romeinse veldheer zou die krans
pas krijgen als hij als overwinnaar was teruggekeerd naar Rome! In het
geval van Christus wordt zo aangegeven dat er geen twijfel over hoeft
te bestaan: de overwinning is zeker; Gods volk zál worden bevrijd en
Gods Koninkrijk zál komen. Het is een kwestie van tijd. In die tijd zullen
veel volgelingen van Jezus helaas nog sterven door de haat van hun vijanden. Hun onophoudelijk gebed is echter: “O heilige en betrouwbare Heer,
wanneer zult U de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons
bloed op hen wreken?”. Zij twijfelen niet óf de Heer dat zal doen, maar
vragen Hem wanneer dit zal zijn. Het antwoord is dat zij nog even geduldig moeten volhouden “totdat ook de andere dienaren, hun broeders en
zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben”. Bij hen gevoegd in het graf, waarvan de Heer de sleutels
heeft en waaruit Hij hen zal bevrijden. Want God wil nog meer mensen
behouden, en hen in Zijn genade de gelegenheid geven zich te bekeren.
Het hoofdstuk gaat dan verder met Gods straffende oordelen over mensen die zich niet bekeren, maar zich juist niets van God aantrekken en
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het bloed van de gelovigen vergieten. Hoofdstuk 7 kijkt dan even vooruit
naar de afloop. Johannes zag ‘Een enorm grote massa mensen, die niet te
tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor
het Lam. Luid riepen ze: De redding komt van onze God die op de troon
zit en van het Lam’. Deze menigte mensen zijn zij “die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Zij hebben die doorstaan en zijn niet door
misleiding tot afval van het geloof gekomen. Zij hebben hun kleren wit
gewassen in het bloed van het Lam”. Wat wil zeggen dat ze zijn gereinigd
van hun zonden, gelouterd in de beproevingen; en “daarom staan ze voor
Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren”.
Ze doen dus nu net als de hemelbewoners in hoofdstuk 5 en 6. Maar kennelijk niet in de hemel. Want er werd verder gezegd: “En Hij die op de
troon zit zal bij hen wonen … En God zal alle tranen uit hun ogen wissen”.
Helemaal aan het eind van het boek komt dit weer terug. Het is duidelijk
dat Gods werk dan af is. Het Koninkrijk is gekomen, voorgesteld als een
nieuwe samenleving op aarde: “Gods woonplaats is onder de mensen, Hij
zal bij hen wonen (dus niet andersom!). Hij zal alle tranen uit hun ogen
wissen”. Maar we zitten nu pas in hoofdstuk 7. En dit leert ons dat je
moet oppassen met de tijdsvolgorde in het boek. De vermelde gebeurtenissen in de wereld gebeuren niet allemaal na elkaar. Wat hier in hoofdstuk 7 wordt verteld, is hetzelfde als wat hoofdstuk 21 vertelt.

De oordelen van God
We gaan even terug naar hoofdstuk 6, waarin wordt verteld dat Jezus
Christus de boekrol opent door de sluitzegels te verbreken. Dan begint
de openbaring met vier bekende straffen van God over de mensen: oorlog, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. De hele samenleving
wordt erdoor op zijn kop gezet, voorgesteld als een zware aardbeving.
In de hoofdstukken 8 en 9 worden straffen beschreven over het
(politieke) Romeinse Rijk, die doen denken aan de plagen die God door
Mozes over Egypte liet komen. Maar de gevolgen zijn veel erger. We zien
hier wat de in hoofdstuk 6 vermelde oorlogen, hongersnoden, dodelijke
ziekten en wilde dieren veroorzaken. Net zoals het Gods bedoeling in
Egypte was, krijgen de mensen de gelegenheid in te zien dat dit Gods
hand is. Het zal nog niet te laat zijn, en men kan zich nog bekeren. Maar
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evenals in Egypte zullen de mensen hardleers zijn, en na elke straf doorgaan alsof er niets is gebeurd: ‘Maar de andere mensen, die deze plagen
overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden … Ook
gaven ze hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal, niet op’.
Dit hele gedeelte wordt in hoofdstuk 11 dan ook afgesloten met het besluit dat het nu genoeg is geweest – zelfs in Gods geduldige ogen!. De
menselijke samenleving zal worden vernietigd, zoals in de tijd van Noach.
Nu niet om met een paar mensen opnieuw te beginnen – met het ‘risico’
dat het weer fout loopt – maar om een nieuwe samenleving op aarde te
vestigen, onder de leiding van Jezus Christus. De hemelbewoners stemmen hiermee in, met de woorden: “Nu begint de heerschappij van onze
Heer over de wereld, en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid”. En in verband met de verwachting van de gelovigen: “Wij danken U, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote
macht neemt U nu het koningschap op U. De volken raasden in woede,
maar nu laat U uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te
vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en hen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en
ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen”.

Terug naar het begin: de vervolging van Christus
In hoofdstuk 10 was ons echter al verteld dat er nog een andere kant is
aan het verhaal. Daarvoor worden we in hoofdstuk 12 helemaal teruggebracht naar het begin: de eerste komst van Jezus Christus. Johannes
ziet een vrouw. Zij vertegenwoordigt het gelovige deel van Israël en
staat op het punt een kind op de wereld te brengen. Dit is zo’n geval
waar we terug moeten naar het Oude Testament om het beeld te begrijpen. De aanhaling van Psalm 2 laat zien dat dit kind de Messias is. Jezus
dus. De machthebbers van zijn tijd zitten echter helemaal niet te wachten op Hem. Zij worden voorgesteld als een “grote, vuurrode draak, met
zeven koppen, en op elke kop een kroon”. Hier helpt ons het boek van de
profeet Daniël. Hij zag de toekomstige wereldrijken tot in vele bijzonderheden. Die draak wijst op het Romeinse Rijk. Uit het evangelie van
Matteüs weten we dat hun gevolmachtigde koning in Israël, Herodes,
probeerde het kind Jezus te doden. In Handelingen zien we hoe de apostelen dit zagen in het licht van de beginnende vervolging: “In deze stad
343

hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door U
is gezalfd: Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van
Israël, om datgene te doen waarvan U had bepaald en voorbestemd dat
het moest gebeuren”. Het lukte Herodes niet het kind Jezus te doden,
maar later werd Jezus toch gedood door het samenspannen van al deze
machten. Maar daarmee was het niet voorbij. God bevrijdde Zijn Zoon
uit hun dodelijke macht, door Hem weer tot leven te wekken en op te
nemen in de hemel. En ook dit was in Daniël én in Psalm 110 voorzegd.

De vervolging van de christenen in het Romeinse Rijk
Als het ‘de draak’ niet lukt Jezus uit te schakelen, richt hij zijn aandacht op de vrouw, de gelovigen, de volgelingen van Jezus. Dit wijst op
de vervolgingen die de christenen sinds Jezus’ hemelvaart krijgen te
verduren. Opnieuw wordt verzekerd dat de overwinning zeker is: God zal
‘de draak’ zijn macht afnemen. De gelovigen worden door hun vijanden
aangeklaagd, maar velen van hen houden vast aan hun geloof en getuigen
daarvan voor de rechtbanken: “Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van
zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen
dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben
hem dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen”. Tot ‘de draak’ – nu de vertegenwoordiger van alle tegen God samenspannende wereldse machten – definitief zal zijn overwonnen, gaat de
vervolging door, maar niet zo dat de hele gemeente van de Heer erdoor
ten onder zal gaan: “Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw
van de heiligen”.

Welk “merkteken” dragen?
In hoofdstuk 13 verschijnen twee beesten op het toneel. Het ene heeft
kenmerken van de vier beesten die Daniël zag, waarvan het vierde het
Romeinse Rijk uitbeeldde: “buitengewoon angstaanjagend met zijn ijzeren tanden en bronzen klauwen, dat alles vrat en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrapte”. Het andere zag er uit “als het lam”,
maar het sprak “als de draak”. Het Romeinse Rijk bepaalde ook het
‘geestelijk’ leven. Er was een wereldse religie, waarin de keizer moest
worden vereerd en aanbeden als een god. Wie dat niet deed werd ge344

dood, of geheel buiten de samenleving gesloten. Deze wereldse macht
oefende dus grote geestelijke macht uit op de mensen. Het hele leven
werd doordrongen van het besef deel uit te maken van een goddelijke
macht. Een macht die de plaats innam van de enige ware God, en geen
ruimte liet voor Zijn Koninkrijk. Dit was ook het doel van de mensen die,
niet lang na de zondvloed, een stad met een hoge toren bouwden: Babel.
In de tijd van Daniël was er een nieuw Babel gebouwd. Een machtige
stad, waarvan de koning zich ook als een god beschouwde, maar door God
werd vernederd. Uiteindelijk viel de stad en werd totaal verwoest. Rome
was het Babel van de tijd van Jezus en de apostelen. En ook deze stad
werd verwoest en het Romeinse wereldrijk verviel.
De Romeinse keizer Constantijn de Grote besloot echter de christelijke
kant te kiezen. Hij wilde eenheid in zijn rijk, en wist dat die er alleen zou
komen als er ook geestelijke eenheid zou zijn. Hij maakte wel een einde
aan de vervolging van de christenen, maar hij verplichtte de kerk tot een
keus in de leer over de natuur van Christus. Maar de keus die gemaakt
werd, was niet voor wat God had bekendgemaakt. Het werd een schijnchristendom (we zouden nu zeggen: een nep- of fakechristendom), dat
zich steeds meer ontwikkelde tot een kopie van de eerdere Romeinse
heidense verering. Het zag er uit als het Lam, maar sprak als ‘de draak’.
Wie de door de staat opgelegde leer aanhingen, worden voorgesteld als
mensen die “een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun
voorhoofd”. Het beeld dat hier wordt gebruikt, is dat van een brandmerk
dat slaven kregen. Wie zich hielden aan de staatsleer hadden als het ware dit ‘merkteken’ en mochten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer; zij “konden iets kopen of verkopen”. Zij werden niet vervolgd. Wie
het ‘teken’ niet hadden (omdat ze zich hielden aan de Bijbel), konden
niets kopen of verkopen. Dan leefde je in armoede en stierf van de honger. De koning had duidelijk gemaakt dat wie zich niet zou onderwerpen
aan deze staatsleer, en dus aan zijn gezag, gedood zou worden. Voor wie
zich hielden aan het door de apostelen bekendgemaakte geloof veranderde er in feite dus niets. Zij behoorden tot een ander Koninkrijk en droegen, volgens hoofdstuk 7, een ander merkteken: “het zegel van de levende God”. Het begin van hoofdstuk 14 kijkt daarom weer even vooruit
naar hun komende overwinning: “Zij volgen het Lam waarheen het maar
gaat. Ze zijn uit de mensen vrijgekocht”.
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Weer wordt duidelijk dat God een einde zal maken aan deze wereldse
macht. Maar God geeft de mensen – net als vóór de zondvloed – de gelegenheid zich te bekeren, voordat Zijn oordeel over de wereld komt. En
het oordeel is dat het Rijk zal vallen. Dit wordt nu voorgesteld als de val
van ‘Babylon’: “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar
ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken”. Maar
dan volgt een waarschuwing aan christenen: Als zij van die wijn “van haar
wellust” drinken, zullen zij samen met “die grote stad” een andere wijn
moeten drinken: “Als iemand … het merkteken op zijn voorhoofd of zijn
hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken”. Dit dwingt
dus tot een keus: “Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en de trouw van Jezus”. De juiste
keus zal hen misschien nu lijden en dood brengen, maar met de hoop op
de opstanding en het eeuwige leven: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven … zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen”. Zij rusten in het graf, maar
God vergeet niet dat zij in geloof hebben geleefd.

Het lied van de overwinnaars
Hoe zeker de overwinning van God en Zijn Zoon is, is ook duidelijk te
zien in het verband met de vernietiging van de macht van Egypte, toen
het Israël niet wilde laten gaan. Nadat God het leger van Egypte door
water had verzwolgen, moest Mozes het volk een lied leren dat God als
overwinnaar bezingt. In hoofdstuk 15 zingen de geestelijke overwinnaars
van hun vijand “het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam”:
“Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige,
rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, Vorst van de volken.
Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen?
Want U alleen bent heilig.
Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.”
Dan volgt in hoofdstuk 16 de beschrijving van het oordeel. En wat hier
opvalt, is dat het oordeel over Rome, van de hoofdstukken 8 en 9, nu is
uitgebreid tot de gehele wereld. Ook dit is typerend voor de Bijbel. Rome vertegenwoordigt het geheel. De hele wereld is als Rome.
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Babylon
In de hoofdstukken 17, 18 en 19 zien we een beschrijving van wat bedoeld wordt met het ‘Babylon’ dat op de vorige bladzijde al even ter
sprake kwam. Mocht er al twijfel over bestaan, hier wordt heel duidelijk
dat Rome wordt bedoeld: “de grote stad, die het koningschap heeft over
de koningen van de aarde”. Er is in de tijd van Johannes geen andere
stad die hiermee bedoeld zou kunnen zijn. Maar het gaat nu niet om een
stad op zich; want de stad Rome was op dat punt van het verhaal al gevallen. In het Oude Testament zijn Jeruzalem en Babylon beelden voor
samenlevingen. Jeruzalem vertegenwoordigt het Koninkrijk van God, de
van Gods Geest vervulde samenleving. Babylon (Babel) vertegenwoordigt
de menselijke samenleving. De eerste mensen wilden al als God zijn. De
meesten van hun nakomelingen wilde hetzelfde. De mens wil zichzelf tot
god zijn; zelf uitmaken wat hij of zij doet, en dus zijn eigen normen stellen. Het Babel met de hoge toren was bedoeld het terrein van de mens
af te bakenen, duidelijk te maken ‘hier zijn wij de baas’. Die mens wil
niets weten van wetten die hem iets verplichten en verbieden. Het gevolg daarvan was te zien in de samenleving van Rome: corrupt, zedeloos
en gewelddadig! De huidige door en door verdorven samenleving lijkt als
twee druppels water op die van Rome: “Haar zonden reiken (net als die
toren van Babel) tot aan de hemel”. Maar wat van Rome gezegd kon worden, kan ook gezegd worden van de samenleving vóór de komst van de
Heer uit de hemel: ‘God zal haar straffen voor haar onrecht’.
De beschrijving van dat oordeel begint echter met iets merkwaardigs. In
hoofdstuk 12 had Johannes de vervolgde gemeente gezien als een vrouw,
die wegvluchtte naar de woestijn. Maar als de engel hem weer naar die
woestijn brengt, ziet hij tot zijn stomme verbazing niet diezelfde vrouw
terug, maar een hoer die het beest bestuurt. In plaats van een vrouw die
het heilige Jeruzalem had moeten zijn, ziet Johannes een vrouw die het
onheilige Babylon is geworden, en de ware gelovigen vervolgt. Maar dit
had Johannes niet moeten verbazen. In Ezechiël 16 lezen we over net
zo’n ontwikkeling bij het volk van het Oude Verbond. En het zou dus niet
anders gaan met de grote meerderheid van het volk van het Nieuwe Verbond. Zij die trouw zijn gebleven, krijgen echter de oproep: “Ga weg uit
die stad (Babylon), mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en
ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen”.
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Droefheid en vreugde
In hoofdstuk 18 wordt de droefheid van de wereld beschreven over wat
verloren ging: de handelaars treuren, want er is niemand die hun waren
nog wil kopen; “verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, verdwenen al je rijkdom, alle weelde – dat alles is voorbij”. En hoe herkenbaar is dit, als wij denken aan de crises die de wereld treffen! En die
zijn maar een kleinigheid, vergeleken met wat hier beschreven wordt.
Maar in hoofdstuk 19 klinkt vreugde dat de tegenwoordige samenleving
ten onder gaat! “Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten!” Waarom? Omdat een einde komt aan de vervolging van de ware volgelingen van Jezus: ‘Wat zij had bedacht om met jullie te doen, heeft
God met haar gedaan … ze zal voorgoed verdwijnen’. Zij denkt: “Mij zal
niets gebeuren”; maar het gebeurt wel: “Wee, Wee Babylon, grote en
sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken”. Het lijkt allemaal zo
goed te gaan, er wordt gewerkt, gebouwd, gefeest, gesport, enzovoorts.
Maar er is nog iets anders aan de hand dat haar lot bezegelt: “ook vloeide in deze stad het bloed van profeten en heiligen, van allen die op aarde
werden geslacht”. En voor de duidelijkheid nogmaals: de ondergang van
dit ‘Babylon’ is het beeld van de ondergang van de samenleving, die aan de
komst van Christus voorafgaat.
De vreugde in de hemel is groot nadat God – zoals Hij beloofde – een einde heeft gemaakt aan de op menselijke waarden en normen gebaseerde
samenleving. Een viervoudig ‘Halleluja’ weerklinkt: “Halleluja! De redding,
de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en
rechtvaardig”; “Halleluja!”; “Amen Halleluja!”; “Halleluja! De Heer, onze
God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen”. De gelovigen sluiten zich daarbij aan: “Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem
de eer geven! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid
staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen
staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen … Gelukkig zijn zij
die voor het bruiloftsmaal zijn uitgenodigd”.

De zegetocht van de ruiter op het witte paard
In de tweede helft van hoofdstuk 19 verschijnt Hij die het vonnis uitvoert op het toneel. Het is de ruiter op het witte paard, die we al eerder
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hebben gezien: Jezus Christus, beschreven in de verheerlijkte staat die
Johannes aan het begin van de openbaring zag. Met Hem komen alle engelen mee, om strijd te voeren tegen de wereldse machten. En zij behalen de overwinning op hen.

De opstanding en het Vrederijk
Na de overwinning van Jezus Christus zullen allen die in Hem zijn blijven
geloven, en Hem door lijden en dood heen hebben gediend, eeuwig leven
ontvangen. ‘Ook zag ik (Johannes) tronen, en aan hen die erop zaten werd
recht gedaan. Het zijn zij die onthoofd waren, omdat ze van Jezus getuigd hadden en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en
zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of
hand gekregen’. Ze zullen daarvoor uit de doden worden opgewekt. Dit
wordt de ‘eerste opstanding’ genoemd: ‘Gelukkig en heilig zijn zij die in
de eerste opstanding zullen opstaan. De tweede dood heeft geen macht
over hen’.
Maar wat zullen zij daarna doen? “Zij zullen priester van God en van de
Messias zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen”. Kennelijk
zijn dit alleen de mensen die geschikt zijn om samen met Christus het
Koninkrijk te regeren: “Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend
jaar lang samen met de Messias”. Over wie? Over de sterfelijke mensen
die overgebleven zijn.
Die duizend jaar hoeft niet letterlijk te zijn; het geeft een vastgestelde
(lange) periode aan, die het Vrederijk of het Duizendjarig Rijk wordt
genoemd. In die tijd krijgen de dan levende sterfelijke mensen een gelegenheid als nooit eerder om Gods zegeningen te ontvangen. Misleiding
door valse leer zal dan niet meer mogelijk zijn. Maar zelfs dan zijn er die
zich aan het eind van het Vrederijk afkeren van God! En omdat de mensen sterfelijk zijn, is er ook nog dood.

Een totaal nieuwe samenleving
Er zijn redenen om aan te nemen dat wat in hoofdstuk 21 en 22 wordt
beschreven betrekking heeft op de tijd van het Vrederijk. Niet de wereld als geheel, maar het deel dat het eigenlijke Koninkrijk is: Christus
en zijn eeuwig levende dienaren. Dat deel wordt hier (en ook op andere
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plaatsen) genoemd: “een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar
man en hem opwacht … de vrouw van het Lam”. Die vormt “een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde”. Hiermee wordt een nieuwe samenleving bedoeld, want ook deze is afgebeeld als een stad: “het nieuwe Jeruzalem”.
De beschrijving van de stad wijst op de volmaaktheid ervan. Dus niet
door mensen gebouwd, maar door God. Zij is het hart van het Koninkrijk:
“De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat
op hun voorhoofd … En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid”.
Wat hier verder beschreven wordt, is een omkering van wat na de zonde
gebeurde. Toen werd de mens verdreven uit de hof, en moest hij de nabijheid van God missen. Maar nu: “Gods woonplaats is onder de mensen,
Hij zal bij hen wonen”. De mens zou in moeiten en verdriet leven, tot hij
stierf; maar nu: “Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood
meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst
was is voorbij”. En net als er in de tuin van Eden, waar Adam en Eva
woonden, niets verkeerds binnen mocht komen, is hier de regel: “Alles
wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het
leven staan, het boek van het Lam”.
De gedachte aan de tuin in Eden wordt in hoofdstuk 22 nog verder versterkt: ”In het midden van het plein van de stad en aan beide oevers van
de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn
eigen vrucht”. Adam en Eva mochten om hun zonde niet eten van de levensboom. Maar hier wordt gezegd: “Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de
poorten binnengaan”.
Het einde van het Vrederijk en daarna
Als het Vrederijk ten einde komt, zullen alle sterfelijke mensen die tijdens dat Rijk hebben geleefd voor Christus moeten verschijnen. Bij
Christus terugkomst waren alleen die mensen geoordeeld, die om hun
kennis van God en Zijn woord verantwoordelijk waren voor wat zij daarmee gedaan hadden. Maar nu hebben alle mensen die kennis, en zijn zij
daarom allen verantwoordelijk. Daarvoor zullen weer velen moeten wor350

den opgewekt; zij zijn de “andere (liever gezegd: de latere) doden” die
“niet tot leven kwamen voordat de duizend jaar voorbij waren”. Dus zij
die gestorven zijn na de opwekking van de eerste doden bij de terugkomst van Christus. Samen met de sterfelijke mensen, die dan nog leven
in het Vrederijk, zullen zij voor Christus moeten verschijnen, om van
Hem te horen wat hun bestemming zal zijn: het eeuwige leven of de eeuwige dood. De eeuwige dood is de definitieve vernietiging, geen eeuwige
pijniging. Vuur is een beeld van vernietiging: “Geen wortel of tak zal er
van hen overblijven … zij zullen niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de HEER van de hemelse machten”.
Is hiermee Gods plan vervuld en Zijn werk dan helemaal af? Het wordt
ons niet verteld. We zouden het waarschijnlijk niet kunnen begrijpen,
zoals wij de grootsheid van het heelal niet kunnen begrijpen. Maar laat
het zo zijn dat je gebed telkens is: “Kom Heer Jezus” en “Laat Uw Koninkrijk komen”.
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