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Licht op de dag van de Here
7. De oorlog op de grote dag van de Almachtige God
Voor veel mensen is ‘de apocalyps’ een beangstigende term, die staat
voor het einde van de wereld. Nu is apocalyps het Griekse woord voor
openbaring. Dus de gedachte aan vreselijke dingen is een associatie met
de inhoud van het Bijbelboek Openbaring. Een helaas vaak misverstaan
boek. Het is niet bedoeld om de gelovige angst aan te jagen, maar juist
om hem te bemoedigen vol te houden tot de (zekere) wederkomst van
Christus. Want Hij heeft de dood overwonnen, en zijn volgelingen kunnen
dat ook door in hun (onvermijdelijke) beproeving te blijven geloven, vertrouwen, dat God de rechtvaardigen in Zijn Koninkrijk zal brengen.
Eén van de schrikwekkende ‘apocalyptische’ gebeurtenissen is een verwoestende, mensenlevens verslindende oorlog. In Openbaring komt het
woord ‘oorlog’ dertien keer voor, terwijl het in de rest van het Nieuwe
Testament maar vier keer voorkomt — waarvan drie keer in de parallelle
evangelieverslagen over Jezus’ antwoord op de vraag wanneer het Koninkrijk zou komen. Er is dus zeker sprake van oorlog in verband met de
komst van het Koninkrijk. Of misschien moeten we zeggen tegen het Koninkrijk. Want in een aantal gevallen gaat het om de vervolging van de
gelovigen (Op 11:7,12:7,13:7), en in de hoofdstukken 16-20 om oorlog
tegen Christus bij zijn komst. In hoofdstuk 16 gaat de oproep uit “naar de
koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op
de grote dag van de almachtige God” (vs 14). In het volgende hoofdstuk
zien we die legers weer, met de geruststelling dat Christus hen zal overwinnen: “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal
hen overwinnen — want Hij is de Heer van de heren en de Koning van de
koningen — en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en
gelovigen” (17:14) De ‘dezen’ zijn de machthebbers, van de “natiën en
menigten en volken en talen” (vs 15), die samen met de valse kerk (de
hoer uit de verzen 1-6, gezeteld in de grote stad die het koningschap
heeft over de wereld — waarmee in de tijd dat Johannes schreef alleen
Rome bedoeld kon zijn — zie vers 18) eeuwenlang oorlog hebben gevoerd
tegen de gelovigen. Hoofdstuk 19 vertelt over de nederlaag van het verzamelde leger: “En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luide
stem en zei tot alle vogels: Kom, verzamel u tot de grote maaltijd van
God, om te eten het vlees van koningen en ... van oversten over duizend
en ... van sterken en ... van paarden en van hen, die daarop zitten, en ...
van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de
koningen van de aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te
voeren tegen Hem, die op het paard zat, en zijn leger ... En de overigen
2
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werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op
het paard zat; en alle vogels werden verzadigd van hun vlees” (19:17-21).
Dit is de uitwerking van het sinistere teken dat Jezus zijn discipelen gaf
van zijn wederkomst: “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen” (Mat 24:28). Overigens gebeurde dit bij de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70; en het zal dus weer gebeuren bij
de verwoesting van ‘het grote babylon’, de gehele goddeloze samenleving
die “voor het vuur is bewaard tegen de dag van het oordeel van de goddeloze mensen”, en “brandend zal vergaan en in vuur wegsmelten” (2 Pet
3:7,12; vergelijk Op 18:8,16). Dat de oorlog vlak voor de vestiging van
Gods Koninkrijk op aarde wordt gevoerd, blijkt uit het feit dat hier direct
het zogenoemde duizendjarig rijk op volgt (hoofdstuk 20). En dat is ook
wat Jezus zei: “Zo moet ook u, wanneer u dit ziet gebeuren, weten, dat
het Koninkrijk van God nabij is” (Luc 21:31).
Wanneer er zo’n eenheid is in wat het Nieuwe Testament hierover zegt,
zou het vreemd zijn als God hier niet over had gesproken door Zijn profeten. Jezus zelf legt het verband als Hij herinnert aan wat Daniël had gezegd over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 (Mat 24:15). Het
verband met het Oude Testament voor wat betreft de eindtijd is o.a. te
zien in Openbaring 12:7, waar “Michaël en zijn engelen oorlog hadden te
voeren tegen de draak; en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,
maar hij kon geen standhouden ...”. De draak is het vierde dier in het
boek van Daniël, waarmee de macht van Rome en zijn opvolgers tot de
komst van Christus wordt bedoeld (“vreselijk, schrikwekkend en geweldig
sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten” — Dan 7:7). In een droom zag Babylonische koning Nebukadnezar dat rijk als onderdeel van een groot beeld.
De benen daarvan waren van ijzer. De uitleg daarvan was: “juist zoals
ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal
dit die allen (de vorige wereldrijken) verbrijzelen en vergruizelen” (Dan
2:40). Dit ijzeren rijk zou voortduren tot de eindtijd, maar geen samenhangend geheel vormen — heel typerend voor Europa sinds de val van het
Romeinse Rijk (Dan 2:40-43). De komst van het Koninkrijk van God betekent het einde van de menselijke wereldrijken: “het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan
in eeuwigheid” (Dan 2:44). En zo is het ook in Daniël 7: “men zal hem de
heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen” (vs 26). Het
Nieuwe Testament sluit hierin dus naadloos aan op het Oude.
J.K.D.
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8. Een conflict waarbij de gehele wereld betrokken is

God openbaart Daniël aan het eind van diens leven wat er in de loop van de
eeuwen met zijn volk en land zou gebeuren. Na de verzen 36-39 van hoofdstuk 11, die onmiskenbaar gaan over de Romeinse keizercultus en de stichting
van Romeinse kolonies, springt de openbaring over naar de eindtijd. Voor de
zoveelste keer in de geschiedenis ontstaat een conflict tussen ‘de koning van
het noorden’ en ‘de koning van het zuiden’. Deze aanduidingen worden in
Daniël gebruikt na de verdeling van het Griekse Rijk van Alexander de Grote
onder zijn vier generaals, waar de Ptolemeeën in Noord-Egypte en de Seleuciden in het huidige Syrië en Zuid-Turkije de machtigsten waren. De Seleucidische koning Anthiochus Epifanes probeerde de Joodse godsdienst uit te
roeien (zie vs 31). Na de opkomst van het Romeinse Rijk waren de Romeinen
de koning van het Noorden. Zij vormden een nog veel verwoestender macht
voor Jeruzalem dan de Seleuciden. In de eindtijd echter bestaat dit Rijk niet
meer; wel de erfenis daarvan. De twee benen en voeten van het beeld, waarvan koning Nebukadnezar droomde, beeldden het vierde rijk uit. De geschiedenis toont dat dit zeer toepasselijk was door de opsplitsing in het West en
Oost-Romeinse Rijk. Er is dus ook een verdeelde erfenis: het Westromeinse
Rijk van Rome zette zich voort in Europa, terwijl Rusland zich beschouwt als
de wettige opvolger van het Oost Romeinse of Byzantijnse Rijk.
Wat het conflict is wordt niet verteld, maar ‘de koning van het noorden’
wordt zo kwaad, dat hij ‘de koning van het zuiden’ de oorlog verklaart en op
hem ‘aanstormt’ met zijn land- en zeemacht (een luchtmacht kenden ze toen
niet); “en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen”. Dit heeft geen betrekking op het jaar 70 gezien
Jezus’ aanhaling van vers 31 als teken voor de verwoesting van Jeruzalem. In
Jesaja is de overstromende Eufraat beeld voor de komst van Assur om Juda te
veroveren, totdat alleen Jeruzalem nog vrij blijft: “zie, de Here doet over
hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de Rivier, de koning van
Assur met al zijn heerlijkheid; deze zal ... buiten al zijn oevers rijzen, binnendringen in Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, reiken tot aan de hals”. Dan wordt het beeld kennelijk doorgetrokken naar de
eindtijd: “Woed, o volken, en wees verslagen; ja, neem ter ore, alle verre
streken van de aarde; gord u aan en wees verslagen. Beraam een plan, maar
het wordt verbroken” (Jes 8:7-10). Ook Daniël hoort dit: “maar dan komt hij
aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt” (11:45). Dit verslaan, verbreken, aan zijn einde komen bevestigt wat we zagen in het vorige artikel.
De vraag is nu: wie strijdt met wie en tegen wie, en waarom? Er zijn enkele
profetieën die licht laten schijnen op de ‘wie’. Uit Openbaring krijgen we de
indruk dat de gehele wereld bij het conflict betrokken is of wordt: “de konin4
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gen van de gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote
dag van de almachtige God” (16:14), en: “de koningen van de aarde” (19:19).
En wat de strijd in hoofdstuk 20 ook betekent, ook die voeren “de volken uit
alle windstreken” (vs 8). De profeet Joël spreekt in hoofdstuk 3 over de tijd
dat Israël weer in eigen land woont. Er is daar voor hen echter geen rust en
vrede, “want zie ... in die tijd zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar
het dal van Josafat, en Ik zal daar met hen in het gericht treden”; “Roep dit
uit onder de volken: Heilig de oorlog, doe de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! ... Laat de volken opstaan en oprukken naar het
dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten ... Menigten, menigten in het dal van de beslissing ...”. Dit herinnert aan
wat gebeurde in de tijd van koning Josafat van Juda. De Moabieten en Ammonieten trokken massaal op tegen Juda, maar God gaf de overwinning, waarna
de verliezers elkaar uitmoordden (2 Kron 20). De naam Josafat betekent ‘God
houdt gericht’. In Daniël 11:45 vinden we gelijkluidende woorden: “Hij zal
zijn statietenten opslaan tussen de zee (van Tiberias) en de berg van het heilig Sieraadland (Jeruzalem) — maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat
iemand hem helpt.” In Openbaring 16:16 is deze locatie de vlakte van Megiddo, ten noorden van Jeruzalem, waar veel veldslagen zijn gevoerd waar de
koningen van het zuiden en noorden bij betrokken waren: “En hij verzamelde
hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmágedon.”
Opmerkelijk is Joël 3:10. Hier klinkt de oproep aan de volken “Smeed uw
ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge:
Ik ben een held.” Dit is het tegenovergestelde van wat Micha 4:3 zegt over de
vrede in het Messiaanse Rijk. Zijn woorden staan — vanuit de wens ‘nooit
meer oorlog’ — boven de ontvangsthal van het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Maar de laatste decennia hebben de VN hun motto verraden
door het zwaard op te nemen. Zelfs kleine landen, die zelf geen oorlog zouden beginnen, doen daaraan mee. Een opvallende vervulling van deze profetie in Joël! In Ezechiël 38 en 39 komen we de menigten ook tegen. Het gaat
hier weer onmiskenbaar over de tijd dat Israël is teruggekeerd naar eigen
land (38:8,12). Dan zal een grote legermacht, die geïdentificeerd kan worden
met ‘de koning van het noorden’, oprukken naar het land Israël: “Dan zult u
komen uit het verre noorden. U en vele volken met u ... een grote schare en
een talrijk leger, en u zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die
het land bedekt” (38:15,16). Maar ook hier de voorzegging van zijn ondergang: “Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt
het woord van de Here HERE; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn”;
“Op de bergen van Israël zult u vallen, u ... en de volken die met u
zijn” (38:21,39:4). Het dal van Josafat zal dan “dal van Gogs menigte” heten,
omdat daar het gehele omgekomen leger zal worden begraven.
J.K.D.
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Overdenking
De brieven van Johannes zijn waarschijnlijk het laatst
van alle boeken in het Nieuwe Testament geschreven. In deze

brieven vinden we geen naam van de schrijver, maar door onder

meer de stijl en woordkeuze weten we zeker dat de schrijver dezelfde is
als het evangelie van Johannes, evenals overigens ook Openbaring. Op
zich zijn deze brieven uniek in vergelijking met de andere brieven. Er
staat geen enkele verwijzing in naar het Oude Testament, alsof dat voor
de lezer minder relevant is. We vinden wel verwijzingen naar het evangelie van dezelfde schrijver.
Het doel van deze brieven is wel hetzelfde als de andere brieven: deels
vinden we daarin een aanmoediging met name om Gods liefde te weerspiegelen in de onderlinge liefde met broeders en zusters, en ook deels
waarschuwingen voor een onjuiste koers. En de onjuiste koers komt nu
niet van een verkeerde opvatting over het houden van de wet en de invloeden van Joden, maar juist de invloeden van de Griekse wereld om
hen heen (al zien we dat ook in een paar brieven van Paulus). Nu, tegen
het einde van de eerste eeuw, nemen de Joodse invloeden in de gemeente sterk af, en daarmee ook van een gedegen schriftkennis van wat wij
het Oude Testament noemen. Sommigen in de gemeente nemen die
Griekse invloeden over: “Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze
hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde” (1 Joh 2:19).
Daarom schrijft Johannes zijn evangelie, en daarom schrijft hij ook deze
brieven; maar hij behandelt niet in beide hetzelfde probleem. In zijn
evangelie laat Johannes Jezus zien als de Zoon van God (iets dat voor
Joden moeilijk te begrijpen was, maar ook voor Grieken niet vanzelfsprekend was), en dan met name dat Hij het vleesgeworden woord is. God
heeft zich geopenbaard in Zijn Zoon. Dat hij een sterfelijke mens is
wordt bijna als vanzelfsprekend aangenomen.
Maar in de brieven ligt dat anders. Nu is er met name nadruk op de werkelijkheid van de sterfelijke mens Jezus. Deze mens is de Christus. Nu
gaat het er niet om dat Hij het vleesgeworden woord is, maar dat Hij als
Gods Zoon werkelijk een sterfelijk mens is. Een ieder die dat niet aanneemt gelooft in een valse Christus, en is daarmee een antichrist geworden: “Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van
Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!” (2 Joh 7).
6

De drie getuigen
Mensen die wel in de komst van Jezus als mens geloven kunnen “de wereld” overwinnen (1 Joh 5:5). In dit verband noemt Johannes getuigen.
Hij begint met twee en voegt er dan een derde aan toe: “Hij, Jezus
Christus, is gekomen door water en bloed — niet door het water alleen,
maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de
Geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en
het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God
aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat
God over zijn Zoon gegeven heeft” (1 Joh 5:6-9)1.
Wat betekenen deze verzen? In eerste instantie is sprake van water en
bloed — gekomen door water. Water moet verwijzen naar de doop. In het
evangelie van Johannes duidt water op nieuw leven, een door God geschonken leven. Waar andere evangeliën met de geboorte beginnen, zien
we in het evangelie van Johannes dat de doop het eerste is dat vermeld
wordt over het optreden van Jezus. Nu doopte Johannes de Doper met de
oproep om “tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen” (Mar 1:4), maar dit past niet bij het beeld van Jezus. Waarom liet
Hij zich dopen? De doop in Christus is meer dan de doop van Johannes
(zie Hand 19:1-5). Jezus vraagt van zijn volgelingen een doop waarmee in
een beeld een einde gemaakt wordt aan een menselijk leven om een
nieuw leven in Christus te beginnen (zie o.a. Rom 6:1-9). Maar als Christus zich laat dopen is dit in zekere zin ook een nieuw begin. Hij laat het
leven achter zich waarin Hij opgroeide, en kiest er voor om zijn taak als
de Knecht nu op te pakken. De doop markeert dat moment.
Dan het bloed, en dat heeft te maken met het einde van een leven. Het
slaat op de dood van Jezus aan het kruis. Hij legt het zelf af: “Niemand
neemt mijn leven, ik geef het zelf” (Joh 10:18). Daarmee eindigt het
sterfelijk leven van Jezus. Zijn rol als Knecht is daarmee ook afgelopen.
De derde getuige wordt wat later genoemd, en dat is de Geest. Johannes
schrijft daarover: “En Johannes [de Doper] getuigde: Ik heb de Geest als
een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten” (Joh
1

In de Statenvertaling (en HSV) is een extra zin opgenomen over drie getuigen in de
hemel. Het is ook, tussen vierkante haakjes, te vinden in de NGB’51 vertaling. Het
gaat hier om een extra stuk tekst (bekend als het Comma Johanneum) dat in geen
enkel handschrift staat waarop de vertaling van het Nieuwe Testament is gebaseerd. Het is in het Latijn vele eeuwen later toegevoegd. De reden dat het in de SV
is opgenomen is omdat Erasmus onder druk van de kerk het in de derde druk van
zijn Griekse standaardtekst toe heeft moeten voegen.
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1:32). De Geest is gekoppeld aan de doop. Met de doop koos Jezus vrijwillig voor een nieuw begin, en met de Geest toont God Zijn aanwezigheid en ondersteuning. Dit is de eerste keer in het evangelie dat over de
Geest gesproken wordt. En we zien hoe Christus onder leiding van Gods
Geest zijn leven geleid heeft.
Het is goed mogelijk dat Johannes in deze brief een leer bestrijdt die we
kennen als het ‘docetisme’. Dit is een leerstelling van mensen die beweerden dat Jezus alleen maar schijnbaar een lichaam had. Maar wellicht bestrijdt hij ook meerdere invloeden van het opkomend gnosticisme. Met deze getuigen, met name water en bloed, ligt het voor de hand
dat er ook een koppeling gemaakt wordt met het andere vers waar Johannes deze beide combineert. We zien dat beschreven kort na het sterven van Jezus: “Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en
meteen vloeide er bloed en water uit” (Joh 19:34). Water was het symbool van nieuw leven en bloed van de dood, en in dit teken zien we een
koppeling: een dood waaruit nieuw leven ontstond. Elders in het Johannes evangelie gebruikt Jezus een ander beeld om hetzelfde te zeggen:
“De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.
Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn
leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven” (Joh 12:23-25).
Daarnaast geeft God Zijn Geest, ook als een getuigenis. En dat is een
woord dat kenmerkend is voor de geschriften van Johannes. Zowel getuigen (martureo) als getuigenis (marturia) vinden we bij Johannes veel vaker dan alle andere schrijvers bij elkaar. Het zijn steeds getuigenissen
dat Jezus de Zoon van God is, zoals bijvoorbeeld dat van Johannes de
Doper: “En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God
is” (Joh 1:34). Maar zoals gezegd, ook God getuigt, en daarom schrijft
Johannes ook, na de drie getuigen genoemd te hebben: “Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God
aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat
God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft,
draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn
Zoon gegeven heeft. Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles
schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in
de naam van de Zoon van God” (1 Joh 5:9-13).
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De drie getuigen
Als we dan de geschriften van Johannes lezen zien we wie en wat er allemaal getuigt. We zien hoe God getuigt, we zien hoe Johannes de Doper getuigt. Elders in het evangelie zien we ook hoe de discipelen getuigen. De werken van Jezus vormen een getuigenis. Johannes noemt ze ook
tekenen en geen wonderen. Maar ook de Schriften (het Oude Testament)
getuigen van Jezus. Bovendien zagen we al dat Johannes uiteindelijk
schrijft: “Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich”.
Maar op welke manier kunnen ook wij dit getuigenis in ons dragen? Dat
begint met onszelf te vereenzelvigen met Christus. Hij is onze Herder;
maar het gaat verder dan dat. De getuigen waren water, bloed en de
Geest. Wij kunnen ons vereenzelvigen met zijn dood en opstanding door
water — een symbool van nieuw leven — dat wil zeggen door de doop in
Christus: “We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals
Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw
leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn
opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd
is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten
niet langer slaven van de zonde zijn” (Rom 6:4-6). Na de doop leven we
een nieuw leven in Christus, een nieuw begin. Om met Paulus te spreken:
“Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft
in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven” (Gal 2:20).
Dan het bloed. Ook het avondmaal getuigt van verbondenheid met Christus. In de bovenzaal zei Jezus al over de wijn: “Dit is mijn bloed, het
bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van
zonden” (Mat 26:28), of zoals Johannes het beschrijft: “Wie mijn lichaam
eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste
dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn
bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft
in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef
door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij” (Joh 6:54-57).
En tot slot wordt wie zich in de doop met Christus heeft vereenzelvigd
geleid door de Geest: “Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we
doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. En we hebben zelf gezien
waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft
God in hem en blijft hij in God” (1 Joh 4:13-15).
Op die manier dragen ook wij dat getuigenis in ons. Het is aan ons om dat
getuigenis te laten zien in ons dagelijks leven.
M.H.
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evangelie in Jezus’ wonderen
2. Geneesheer in een zieke wereld

De profeten in Israël brachten hun volk hoop en bemoediging met de verkondiging van de komst van de Messias. Als Zoon van David zou Hij plaatsnemen op de Hem beloofde troon in Jeruzalem. Zacharia spreekt de stad aan
met de vreugdevolle aankondiging: “Zie, uw Koning komt tot u!”. Vervolgens
vertelt hij wat het wereldwijde gevolg van zijn troonsbestijging zal zijn:
“Hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden van de aarde” (Zach
9:9,10).

In de vele beschrijvingen van de zegeningen die het Koninkrijk van de Messias voor alle aardbewoners zal brengen, spreekt vooral Jesaja van genezingen
van lichaam en geest: “In die dagen zullen de doven Schriftwoorden horen,
en van donkerheid en duisternis verlost, zullen de ogen van de blinden
zien” (Jes 29:18); “Dan zullen de ogen van de zienden niet meer verblind
zijn en de oren van de horenden zullen opmerken; het hart van de onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong van de stamelaars zal in
staat zijn tot duidelijk spreken” (32:3,4); “Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten worden; dan zal de lamme
springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen” (35:5,6).

Niemand dan Johannes de Doper had betere redenen om te geloven dat
Jezus van Nazaret deze beloofde en genezende Messias was. Hij had bij Jezus’ doop in de Jordaan Gods Geest op Hem zien neerdalen — het vooraf
door God gegeven teken wie de Messias was. Daarbij had hij ook de stem uit
de hemel gehoord: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb” (Mat 3:16,17). Johannes verwachtte echter blijkbaar dat de Messias zijn Koninkrijk meteen zou vestigen; want hij stuurt vanuit de gevangenis
twee boden naar Jezus, met de vraag: “Bent U het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?” In antwoord hierop wijst Jezus hen op
zijn genezingen en prediking. Dan laat Hij hen teruggaan naar Johannes met
de opdracht: “Ga heen en boodschap Johannes wat u hoort en ziet: blinden
worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven
horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie” (Mat
11:4,5). Al deze zegeningen zouden de komst van de Messias begeleiden.
Wat nog niet gebeurd was, en Johannes ongetwijfeld teleur had gesteld, was
dat Jezus zijn bovennatuurlijke kracht gebruikte om te doen wat Maria in
haar lofzang had gezegd: machtigen van de troon storten en eenvoudigen
verhogen (Luc 1:52). Ook de profetie van zijn vader bij zijn besnijdenis was
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‘... Jezus, de Nazoreeër, u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden gedaan heeft ...’ (Hand 2:22)
niet vervuld: “Hij heeft een hoorn van heil opgericht, in het huis van David,
zijn knecht ... dat Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de handen van de
vijanden verlost, Hem te dienen” (Luc 1:68 e.v.). Vooral in die tijd, toen de
geneeskunde nog zo primitief was, zouden Jezus’ genezingen erop wijzen
dat Hij bovennatuurlijke kracht had. Wie zou zulke werken kunnen doen dan
alleen God en de Messias! Daarom kon Jezus naar zijn genezingen verwijzen
als bewijs van wie Hij was: “Maar indien Ik door de Geest van God de boze
geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over u gekomen” (Mat 12:28).
Dit was voldoende reden te geloven in Jezus als de Messias, en erop te vertrouwen dat de uitbreiding van zijn macht werkelijk zou komen.

Matteus leidt zijn verslag van Jezus’ werkzaamheden onder zijn volk in
met een samenvatting: “En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun
synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle
ziekte en alle kwaal onder het volk” (Mat 4:23). Vervolgens geeft hij, in de
drie hoofdstukken gewijd aan de Bergrede, een voorbeeld van Jezus’ leer.
Meteen daarop belicht de evangelist Jezus’ genezingen nader met een selectie uit zijn vele wonderen. Aangezien hij ook twee keer Jezus’ woorden te
boek stelt, dat Hij “slechts gezonden was tot de verloren schapen van het
huis van Israël” (Mat 10:5,6; 15:24), zal het niet toevallig zijn dat het totaal
aantal genezingen dertien is, waarvan één werd verricht aan iemand die
niet tot het volk Israël behoorde.

In zijn selectie van de wonderen vertelt Matteus hoe Jezus o.a. een melaat-

se man en een vrouw die veel bloedverlies leed genas, en een pas overleden
meisje weer tot leven wekte. Alle drie categorieën staan, in dezelfde volgorde, in de wet van Mozes in een voorschrift aangaande onreinheid: “Gebied
de Israëlieten, dat zij uit de legerplaats wegzenden alle melaatsen, allen
die een vloeiing hebben, en allen die onrein zijn door aanraking van een
lijk; zowel mannen als vrouwen zult u wegzenden; u zult hen buiten de legerplaats zenden, opdat zij hun legerplaats niet verontreinigen, daar Ik toch
in hun midden woon” (Num 5:2,3).

Eens waren Adam en Eva verdreven uit de hof waarin zij een tijdlang in
vrede met hun Schepper hadden gewoond. De oorzaak lag in hun overtreding
van Gods gebod, als gevolg waarvan de mens vervloekt is met ziekte en
dood. Wat de hof van Eden was voor de eerste mens, was de legerplaats
voor het volk Israël: de plaats waar God onder zijn volk woonde: “Zij zullen
Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen” (Ex 25:8); “Ik zal
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mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben,
maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en u zult Mij tot
een volk zijn” (Lev 26:11,12).

De geciteerde voorschriften in de wet van Mozes inzake onreinheid hebben

alle te maken met geboorte, ziekte en dood. Zij waren bedoeld om Israël er
steeds aan te herinneren dat de mens een zondaar is. Met iedere geboorte
komt weer een zondaar de wereld in. De ziekten waaraan mensen lijden zijn
een gevolg van zonde in het algemeen. De dood is geen biologische noodzaak, maar het gevolg van Gods doodvonnis nadat de eerste mensen gezondigd hadden: “Stof bent u en tot stof zult u weerkeren” (Gen 3:19). Deze les
werd versterkt door ook de mens die in aanraking kwam met bepaalde ziekten en de dood onrein te verklaren. De melaatse moest afstand houden tot
zijn volksgenoten en in hun nabijheid roepen: “Ga weg! Onrein! ... ga weg,
raak me niet aan!” (Klaagl 4:15). Bij bloedvloeiing werd voorgeschreven:
“Ieder die haar aanraakt, zal onrein zijn tot de avond” (Lev 15:19). De gevolgen voor iemand die een lijk aanraakte waren nog groter: “Hij die het lijk
van enig mens aanraakt, zal zeven dagen onrein zijn” (Num 19:11).

Het zal daarom zeker niet toevallig zijn dat in alle drie door Mattheus beschreven gevallen Jezus de zieke of het lijk aanraakt. In antwoord op de
smeekbede: “Here, indien U wilt, kunt U mij reinigen”, doet Jezus wat een
vrome Israëliet gewoonlijk juist niet zou doen: “Hij strekte de hand uit en
raakte hem aan en zei: Ik wiI het, word rein” (Mat 8:3). In het tweede geval
is het de vrouw die genezing van haar chronische kwaal zoekt in het geloof
dat zij alleen zijn kleed hoeft aan te raken om voorgoed bevrijd te worden.
En terwijl Jezus de dochter van Jaïrus met een woord tot het leven terug
had kunnen roepen — zoals Hij later Lazarus met zijn machtige stem uit het
graf te voorschijn zou roepen — pakt Hij haar hand.

In plaats van zelf onrein te worden maakt Jezus door zijn aanraking de onreine rein. Daardoor stelt Hij de betekenis van zijn komst tegenover de
machteloosheid van de wet van Mozes, waarvan de Farizeeën eeuwig leven
verwachtten. De wet kon alleen de zonde in de mens aan het licht brengen,
hem steeds herinneren aan zijn treurige toestand, en een oordeel uitspreken
over gedane overtredingen. Jezus overwint de zonde, is gekomen om een
eind aan de vloek van ziekte en dood te brengen en eeuwig en volmaakt leven aan het licht te brengen. Zoals Paulus later uitlegt: “Wat de wet niet
vermocht, omdat zij zwak was door het vlees — God heeft, door zijn eigen
Zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees” (Rom 8:3). Jezus zou in zijn lichaam
de zonden van mensen op het kruis brengen, en laat dit zien door de ziekten
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van mensen weg te nemen. Vandaar dat Matteus Jesaja’s profetie van de
Knecht, die de ongerechtigheden van mensen zal wegdragen, citeert: “Hij
genas allen, opdat vervuld zou worden, wat gesproken werd door de profeet
Jesaja, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze
ziekten heeft Hij gedragen” (Mat 8:17).

Onder de genezingen die in de vier evangeliën zijn opgetekend zijn er zeven (van de vermoedelijk meer) die Jezus op de sabbatdag deed. Aangezien
een vrouw al achttien jaar aan een kromme rug leed en de verlamde man in
Bethesda in Jeruzalem al achtendertig jaar aan zijn matras lag gekluisterd,
was er geen sprake van spoedgevallen. Verre van zich te verontschuldigen
voor de genezing op sabbat sprak Jezus alsof vooral deze dag geschikt was
om iemand te genezen: “En behoorde dan deze vrouw, nog wel een dochter
van Abraham, die niet minder dan achttien jaar lang door de duivel is kromgesloten, niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag?” (Luc
13:16, Willibrord vert.). Op sabbat dacht Israël terug aan bevrijding uit
dwangarbeid in Egypte en het binnentrekken van de beloofde rustplaats in
het heilige land. Jezus was Heer over de sabbatdag omdat Hij de Heer is van
het Koninkrijk, waarvan de sabbatdag een voorafschaduwing was. Door op
sabbat te genezen openbaarde Hij Zich als Israëls Messias.

Deze verklaring voor zijn genezingen op sabbat geeft Jezus naar aanleiding
van de genezing van de verlamde in Bethesda. Het initiatief gaat in dit geval
van Jezus zelf uit: “Wilt u gezond worden?” (Joh 5:6). Wanneer de Joden,
voor wie de heiliging van de sabbat een uiterst gewichtige zaak was, te weten komen waarom deze man op sabbat zijn matras draagt, zijn zij zo verontwaardigd dat zij Jezus aanvallen. Zijn antwoord is dat Hij hiermee Gods
werk doet: “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (vs 17). Na de rustdag die volgde op Zijn scheppingswerk ‘werkt’ God opnieuw om de rust van
Zijn Koninkrijk op aarde tot stand te brengen; en aan dit werk moet Jezus
een bijzondere bijdrage leveren. De Vader leert Zijn geliefde Zoon wat Hij
van Hem verwacht: “Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat
Hij zelf doet” (vs 20). Jezus’ genezingen op sabbat zijn ‘slechts’ een voorspel van de veel grotere werken die Hij in de toekomst zal doen: “Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven
te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden” (vzn 26 en 27). Omdat niemand ooit zulke genezingen had gedaan,
hadden de Joden hierin Gods bevestiging moeten zien van wie Jezus eigenlijk was: “Want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft” (vs 36).
A.H./J.K.D.
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Doop door Water en Geest
De doop voorwaarde om de heilige Geest te kunnen ontvangen

“Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot
vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de heilige Geest ontvangen”,
antwoordde Petrus, toen de Joden in Jeruzalem zich op de Pinksterdag tot in
het diepst van hun hart bewust werden van hun grote zonde, en — niet wetend
of daar vergeving voor mogelijk was — vertwijfeld en bevreesd uitriepen: “Wat
moeten wij doen mannen broeders?” (Hand 2:37,38).
We zien hier in een notendop alles wat noodzakelijk is voor vergeving van zonden
en een nieuw leven in Christus Jezus: besef van zonde en de erkenning van het
welverdiende doodvonnis dat God daarover heeft uitgesproken, berouw, bekering, doop en de gave van de heilige Geest. Dit laatste is een onderwerp apart
(zie daarvoor mijn boekje De heilige Geest). Daarom volsta ik hier met te zeggen
dat met ‘de gave van de heilige Geest’ niet in de eerste plaats het ontvangen van
kracht om allerlei bijzondere dingen te doen (spreken in tongen, profeteren,
wonderen) wordt bedoeld. Dat zijn uiterlijke tekenen die tonen dat iemand de
heilige Geest heeft ontvangen (zij het dat die wel getoetst moeten worden aan
de hand van diens uitleg van de Schriften, want er is wel de waarschuwing dat
valse profeten bedrieglijke wonderen doen). De gave van de Geest is in de eerste
plaats de inwoning van Christus Jezus in de gelovige, waardoor hij of zij wordt
vernieuwd. Die inwoning wordt zichtbaar in een leven dat gericht is op God en
Zijn heilswerk, en niet op het streven om te voldoen aan de menselijke begeerten. Het is van het uiterste belang in te zien dat besef van zonde, berouw, bekering en doop de voorwaarden zijn om de heilige Geest te kunnen ontvangen. Dit
is geen uitspraak aan de hand van één enkele passage. Keer op keer vinden we
dit principe terug in de geschriften van het Nieuwe Testament, beginnend met
de doop van Jezus; want ook Hij moest gehoorzamen aan wat God van Zijn volk
vroeg: “En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus
gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde, en dat er een stem kwam
uit de hemel: U bent mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen” (Luc
3:21,22). De praktijk in de tijd van de apostelen vinden we in Handelingen:
“Toen zij echter geloof schonken aan Filippus (een diaken), die het evangelie van
het Koninkrijk van God en van de naam van Jezus predikte, lieten zij zich dopen,
zowel mannen als vrouwen” (Hand 8:12; vergelijk 8:37 — de haken duiden aan
dat dit vers niet in de oudste handschriften voorkomt; dat maakt het des te interessanter, omdat geloof later dus nog altijd de voorwaarde was om gedoopt te
kunnen worden). Voor de gave van de Geest was handoplegging van de apostelen
nodig: “Toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord van
God had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. Want deze
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was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de
naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de
heilige Geest” (vzn 14-17). Voordat u nu bezwaar gaat maken aan de hand van
wat met Cornelius gebeurde: de omgekeerde volgorde van heilige Geest en dan
de doop was omdat de apostelen ervan overtuigd moesten worden dat ook nietJoden toegang hadden tot het heil in Christus. Petrus concludeerde uit de uitstorting van de heilige Geest in het huis van Cornelius: “Zou iemand het water
kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Christus Jezus” (Hand
10:47,48; zie ook 11:15-17). Overigens blijft hiermee het feit overeind dat zij
gedoopt moesten worden om in de discipelkring opgenomen te kunnen worden.

Doop en besnijdenis
De basis voor wat de nieuwtestamentische doop wordt genoemd, is de doop door
Johannes de Doper. De meeste christenen menen wel dat die basis de besnijdenis
is, maar de besnijdenis is iets geheel anders. De doop is de vrijwillige keuze van
een mens die kan onderscheiden waarop het aankomt, en dus zelf erkent dat God
dit van hem vraagt zodat hij (of zij) Hem daarin moet gehoorzamen om behouden
te kunnen worden. De besnijdenis was een verplichting voor alle mannelijke nakomelingen en huisslaven van Abraham, Isaäk en Jakob. Er stond zelfs de doodstraf op als iemand dit weigerde te (laten) doen. “Dit is mijn verbond, dat u zult
houden tussen Mij en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden
wordt; u zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken
van het verbond zijn tussen Mij en u. Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden
worden, al wat mannelijk is in uw geslachten; zowel wie in uw huis geboren is,
als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, maar niet van uw nageslacht
is. Wie in uw huis geboren is en wie door geld gekocht is moet voorzeker besneden worden; zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond” (Gen
17:10-13), zei God tegen Abraham. Stefanus zei hierover: “En Hij (God) gaf hem
(Abraham) het verbond van de besnijdenis” (Hand 7:8). De besnijdenis was dus
een teken in het vlees, dat de man er elke dag enkele keren aan herinnerde dat
hij behoorde tot een bijzonder volk, dat apart stond van alle andere volken op
aarde. Een volk met een verbond met de enig ware God, de Schepper van hemel
en aarde en alle leven. Dat moest hem aansporen te leven naar de wil van die
God. De besnijdenis werd na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte vastgelegd
in de wet die hen tot het volk van God maakte (Leviticus 12:1-3). Zonder besneden te zijn, behoorde een man niet tot het verbondsvolk, en mocht daarom ook
niet deelnemen aan het Pascha (Exodus 12: 43-49)! In Deuteronomium bevestigt
Mozes de wet, maar voegt daar een extra dimensie aan toe, namelijk dat het
niet gaat om het vlees en de letter van de wet als zodanig, maar om de gezindheid waarin een mens van harte (dus bereidwillig en met liefde) doet wat God
vraagt en gebiedt. Dat toont of iemand tot het ware verbondsvolk behoort.
“Alleen aan uw vaderen heeft de HERE Zich verbonden en alleen hen heeft Hij
liefgehad, en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit heden het geval is. Besnijdt dan de voorhuid van uw hart ...” Deut 10:15,16). God
heeft Mozes laten zien dat Zijn volk dit niet zou doen, met wegvoering uit het
15

land van de belofte als uiteindelijk resultaat. Gods belofte is echter dat dit een
tijdelijke straf zal zijn, om hen tot erkenning van hun zonden te brengen, en hen
daar niet aan hun lot zal overlaten: “Wanneer u zich dan tot de HERE, uw God,
bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, u
en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel — dan zal de HERE, uw
God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen: Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft ...
En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat u
de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat u
leeft” (zie Deut 30:1-10). We zien hier dus hetzelfde geestelijke principe als bij
de doop: God erbarmt zich over mensen die zich bekeren. De woorden “zodat u
de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel” vormen de
kern van de wet. Dat is ook te zien als Jezus wordt gevraagd wat het eerste gebod is: “Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en u zult
de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht”. Daar voegt Hij echter een tweede
aan toe, waaruit moet blijken dat iemand God liefheeft met alles wat hij heeft
en is: “Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf” — want God is
liefde; Hij zoekt het behoud van alle mensen en heeft geen behoefte aan de
dood van een zondaar — waarna Hij besluit met: “Een ander gebod, groter dan
deze, bestaat niet” (Mar 12:30,31). Wij kunnen echter niet op bevel liefhebben.
Liefde is iets dat uit het hart komt. De goddelijke liefde kan alleen voortkomen
uit een “besneden hart”, dat niet denkt en handelt vanuit geleerde geboden en
verboden, en al helemaal niet vanuit verbondenheid met de wereld, maar vanuit
een geestelijke gezindheid verkregen door verbondenheid met God en Zijn Zoon.
De besnijdenis werd door of namens de ouders gedaan, nog voordat een baby een
‘aardse’, ‘vleselijke’ gezindheid had. Het was het zichtbare teken:
a.
van het verbond dat God in elke generatie voortzette in Zijn trouw aan
Zijn verbond met Abraham;
b.
dat de besnedene eraan herinnerde dat hij was opgenomen in dat verbond,
en een ‘heilig leven’ moest lijden — zoals dit in de wet was vastgelegd
voor het leven van het volk in het beloofde land — om te delen in de zegeningen van Abraham.
Dat de doop de besnijdenis niet vervangt of in andere vorm voortzet, waardoor
het aannemelijk zou zijn dat ook baby’s gedoopt moeten worden, blijkt ook hieruit dat niet de doop maar de beker wijn van het ‘Avondmaal’ het teken van het
nieuwe verbond is: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u
uitgegoten wordt” (Luc 22:20). Het werkelijke teken is dus het bloed van Christus, waarvan de rode wijn het symbool is. Paulus herinnert hier in zijn brief aan
de Korintiërs aan (1 Kor 11:25), en legt uit dat het drinken van de wijn daarom
gemeenschap betekent met het bloed van Christus. Daar is veel over te zeggen,
maar één van de aspecten ervan is dat iemand die gemeenschap heeft met zijn
bloed, deel uitmaakt van het verbond dat God in Christus met ons mensen sloot.
De voorwaarde om die gemeenschap te kunnen hebben is de doop.
Wordt vervolgd
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Bomen in de Bijbel
2.

de olijfboom

Wanneer je naar een olijfboomgaard kijkt, zie je een prachtig lichtspel. De
lange takken boven de knoestige, grillige kromme stammen zitten vol donkergroene blaadjes. Maar zodra er een zuchtje wind komt draaien de blaadjes zich vliegensvlug om. De onderkanten, met hun glinsterende witte schilfertjes, schitteren dan in het zonlicht. Het is dan net alsof de boomgaard
licht geeft. Een olijftuin heeft daarom ook wel de bijnaam ‘tuin van licht’.
De olijfboom is niet zo statig als de ceder. Het hout van de grillige stam —
die krom en vaak gedrongen is — lijkt nutteloos, maar schijnt bedriegt. Strepen van licht- tot donkerbruin zorgen voor een prachtige tekening in het
harde hout. Voor meubels is het niet goed bruikbaar, maar het is wel heel
geschikt voor houtsnijwerk. De cherubs in het heiligste van de tempel werden o.a. daarom van het hout van de (wilde) olijfboom gemaakt. Ook de
deuren van de achterzaal, waarin cherubs, palmen en open bloemknoppen
werden gesneden, waren van dit hout (1 Kon 6).
De olijfboom heeft een bijzondere eigenschap waardoor hij bijna onverwoestbaar is en wel 1000 jaar oud kan worden. Hak je hem om, dan komt
een nieuwe loot uit zijn tronk. Takelt hij af, dan komen nieuwe loten uit
zijn wijdvertakte en diepe worstelstel. Het Hebreeuws heeft hier twee verschillende namen voor. Dat is te zien in Jesaja 11:1 “er zal een rijsje voortkomen uit de tronk (choter) van Isaï en een scheut (netser) uit zijn wortelen
zal vrucht dragen”. Een profetie van de Messias, die zal komen uit het geslacht van Isaï, de vader van David. Zelfs als de boom omgehakt wordt of
wegkwijnt, de komst van de Messias is zeker.
De vruchten (olijven) zijn kostbaar en worden gebruikt voor zalven, lampolie, wondverzorging, en in de keuken. Geen wonder dat deze bijzondere
boom in de Bijbel een grote plaats inneemt. Meer dan 3500 jaar geleden beschreef Mozes het beloofde land als een goed land, vol olijven (Deut 8:7,8).
Job denkt in zijn ellende aan het weer uitlopen van de omgehakte olijfboom: “Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij
weer uit, er blijven nieuwe loten komen... Maar een mens sterft en hij ligt
terneer. Hij blaast zijn laatste adem uit — waar is hij dan?” (Job 14:7,10).
Paulus vertelt in Romeinen 11:17-24 dat God iets heel bijzonders doet: Hij
ent een tak van een wilde olijfboom (beeld van de niet-Joden) op de ‘edele’
olijfboom (het gelovige deel van Israël); iets dat een tuinman nooit zou
doen. Wat mogen wij — niet-Joden — God dankbaar zijn dat wij op deze wijze deel mogen krijgen aan de beloften aan Abraham, die spreken van het
heil in Christus Jezus (de saprijke wortel van de edele olijfboom).
N.D.
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Ontmoeting

met:

In het vorige artikel hebben we Aquila en Priscilla ontmoet. Als zij prediken in Efeze lezen we ineens over een zekere Apollos: “Intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige Jood, die Apollos
heette. Hij was een ontwikkeld man, die goed onderlegd was in de
Schriften. Hij had onderricht gekregen in de Weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had
verricht” (Hand 18:24,25). In de NBG staat voor ‘onderlegd’ het sterkere woord doorkneed. Dat betekent niet zomaar theoretische kennis
hebben, maar heel goed verbanden kunnen leggen. Hij kende de Schriften dus door en door.
Alexandrië in Egypte was na Rome de belangrijkste en grootste stad
van het Romeinse rijk. De stad werd in 330 v Chr. gesticht door Alexander de Grote van Griekenland. De taal die er gesproken werd was daarom voornamelijk Grieks. Veel Joden uit de diaspora waren daar gaan
wonen, zodat een grote Joodse wijk ontstond. In Alexandrië kwam een
Griekse vertaling van de Hebreeuwse Schrift tot stand, de Septuaginta.
De Griekse invloed op het denken was echter groot. De Joodse Philo uit
Alexandrië — een tijdgenoot van Jezus van Nazaret — was een beroemd Joods hellenistisch filosoof. Hij paste een allegorische uitleg van
de Schriften toe, die vroegchristelijke schrijvers heeft beïnvloed, maar
onder de Joden weinig gehoor vond. Veel Joden behielden hun identiteit en gingen voor de viering van de feesten trouw naar Jeruzalem. De
Alexandrijnse Joden hadden daar zelfs hun eigen synagoge.
Apollos zal in Jeruzalem in contact zijn gekomen met ‘de nieuwe leer’
van Jezus. Hij was kennelijk net zo onder de indruk als de Emmaüsgangers, die na Jezus’ uitleg zeiden: “Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?” (Luc 24:32).
Wat een totaal andere leer was dit dan die van de rabbijnen en filosofen! Hij zag in dat Jezus van Nazaret de beloofde Messias was. Hij had
zich daarom bekeerd en laten dopen tot vergeving van zijn zonden.
Omdat hij leraar was mocht hij in Efeze in de synagoge spreken. Aquila
en Priscilla hoorden hem daar vol vuur spreken en waren diep onder de
indruk. Op boeiende, indrukwekkende wijze legde hij aan de hand van
de Schriften nauwkeurig uit wat op Jezus betrekking had. Maar mogelijk was hij tijdens het Pascha dat Jezus werd gekruisigd voor het laatst
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Mensen rond Paulus (3)
in Jeruzalem geweest, want hij wist niet van de doop die de apostelen
vanaf de Pinksterdag predikten, waarop de gedoopten de heilige Geest
ontvingen. Hij kende alleen die van Johannes de Doper.
Priscilla en Aquila merkten dat hij een belangrijk stuk van de heilsboodschap miste. Ze nodigden hem gastvrij uit om hem bij hun thuis
rustig het ontbrekende uit te leggen. Apollos werd niet boos; nee, nederig liet hij zich door hen onderwijzen. Ook al was hij een geleerd
man, hij begreep dat deze eenvoudige tentenmakers hem het ware
evangelie leerden. Door zijn goede kennis van de Schrift viel alles nog
beter op zijn plaats. Vol vuur ging hij verder met zijn verkondiging van
het evangelie van Christus.
Toen hij op een dag besloot verder te reizen en vertelde naar Korinte
in de provincie Achaje te willen gaan, “moedigden de leerlingen hem
aan en gaven hem een brief mee voor de gemeenteleden met het verzoek hem gastvrij te ontvangen” (Hand 18:27). Ze waren Apollos dankbaar voor alles wat hij voor hen had gedaan, en beseften dat ook anderen de boodschap moesten horen. Aangekomen in Korinte “bleek hij
door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen.” Nu was
er iemand die op gelijke voet met de niet in Jezus gelovende Joden
kon redeneren. Een welbespraakte Jood die doorkneed was in de
Schriften en wist waarover hij sprak: “hij slaagde erin de Joden in het
openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de Schriften aan
te tonen dat Jezus de messias is” (vs 28).
Helaas veroorzaakten enkele broeders en zusters onderlinge verdeeldheid, door te zeggen dat de ene dienaar van God beter en dus belangrijker is dan de andere: “de een zegt: ‘Ik ben van Paulus’, een ander:
‘Ik van Apollos’, een derde: ‘Ik van Kefas’, en een vierde: ‘Ik van
Christus’.” Toen Paulus daarover hoorde was hij bedroefd en bezorgd.
Hij schreef hen: “Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?” (1 Kor
1:12,13). Hij vertelde dat hij bij hen het evangelie had mogen planten
en Apollos het mogen begieten, maar dat God voor de groei zorgde.
“Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker” (3:9). Voor
Paulus was Apollos een trouwe, waardevolle medewerker, en hij moedigde Titus aan om te zorgen dat hij zijn werk voort kon zetten (Tit
3:13).
N.D.
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de Hoop op de Opstanding
“Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan bent
u nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren” (1 Kor 15:17,18), schrijft Paulus aan de gemeente van Korinte, in een
brief waarin hij erop aandringt terug te keren tot het geloof dat zij hadden
aangenomen op zijn prediking, en tot de gezindheid van Christus. Enkele
broeders uit die stad zijn met een brief naar Efeze gekomen, en hebben
hem ook een mondelinge toelichting gegeven over de toestand in hun gemeente. Er zijn afwijkingen die het christelijk geloof ondermijnen, en dus
een gevaar zijn voor het voortbestaan en de verdere groei van de gemeente, en voor het behoud van de leden daarvan. Eén daarvan gaat om het
kernpunt van het christelijk geloof: “hoe komen sommigen onder u ertoe
te zeggen, dat er geen opstanding van de doden is?” Zijn directe antwoord
daarop is: “Indien er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet
opgewekt”. De conclusie is daarom: “indien Christus niet is opgewekt, dan
is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof” (1 Kor
15:12-14). In vers 29 koppelt hij dit (in een moeilijke passage) aan de
doop, die ook geen zin heeft als er geen doden worden opgewekt.
De doop heeft voor de meeste christenen al lang niet meer de betekenis
die deze had in de eerste gemeente. Besprenkeling van zuigelingen is —
het moet hier gezegd worden — geen doop. Het woord in de Bijbel voor
doop (baptiso) betekent onderdompeling. In sommige kringen worden weliswaar baby’s geheel ondergedompeld, maar dan nog is dit niet de doop
zoals God en Zijn Zoon dit vragen. Petrus schrijft dat de doop “een bede
van een goed geweten tot God” is (1 Pet 3:21). Dat vraagt bewustzijn van
wat de dopeling doet, in een persoonlijke keuze en belijdenis.
De doop van een gelovige is nauw verbonden met de dood en opstanding
van Christus. In het kader van ons onderwerp en het bovenstaande zouden
we kunnen zeggen dat er zonder Christus’ opstanding geen doop zou zijn.
Die zou én geen zin hebben, én van inhoud en betekenis zijn beroofd. Toen
Johannes de Doper predikte, riep hij de mensen op tot “een doop van bekering” (Mar 1:4; Luc 3:3; Hand 18:24,25 en 19:4). De doop door Jezus en
zijn discipelen vóór zijn hemelvaart zal in het verlengde hiervan gelegen
hebben. Maar na zijn opstanding en hemelvaart vroegen zijn apostelen een
andere doop, namelijk die “op/in de naam van Jezus Christus” zodat de
dopeling de heilige Geest zou ontvangen (Hand 2:38 en 19:5). Dit heeft een
diepe betekenis, waarover Paulus schrijft in twee brieven. Een betekenis
die ligt in Jezus’ lijden, sterven en opstanding.
Toen Hij zijn discipelen voor de eerste keer vertelde dat hij in Jeruzalem
moest lijden, sterven en weer opstaan, probeerde Petrus Hem ervan te
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weerhouden naar Jeruzalem te gaan. Kennelijk was dat niet alleen ingegeven door bezorgdheid over zijn Meester, maar ook door wat hem zelf zou
kunnen overkomen. Want Jezus wijst hem terecht en zegt: “Indien iemand
achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en
volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het
vinden” (Mat 16:24,25). Dit was in de eerste plaats letterlijk bedoeld: een
volgeling van Jezus moet er rekening mee houden dat het belijden van zijn
geloof kan leiden tot vervolging (zie Joh 15:18-16:4). Maar die bereidheid
kan alleen worden getoond vanuit de ware gezindheid: die van Christus.
Die begint met een verandering van geest, uitgebeeld in de doop.
In zijn brief aan de Kolossenzen schrijft Paulus hen wat de doop inhoudt:
“een afleggen van het vlees”. En hoe is dat gebeurd? “U bent met Hem
(Christus) begraven in de doop.” De doop beeldt dus de begrafenis uit van
de zondige, en dus voor God dode, mens. Maar aan een dode mens heeft
God niets. Die begrafenis heeft een doel: “In Hem (Christus) bent u ook
mede opgewekt door het geloof aan de werking van God, die Hem
(Christus) uit de doden heeft opgewekt”. Hij benadrukt dit nog eens op
een andere manier: “Ook u heeft Hij, hoewel u dood was door uw overtredingen ... levend gemaakt met Hem, toen Hij al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen ... En dat heeft Hij weggedaan
door het aan het kruis te nagelen” (Kol 2:8-14).
In de brief aan de Romeinen hoofdstuk 6 geeft Paulus een uitleg van de
betekenis van de doop. Hij doet dit in het kader van de levenswijze van
een kind van God: “Wij zijn dan met Hem (Christus) begraven in de dood,
opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de
Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen” (Rom 6:4).
Het beeld dat hij de gelovigen voor ogen houdt, is dat van het volledig één
worden met Christus Jezus in zijn dood en opstanding, door het symbolisch
begraven in en opstaan uit het water: “Als wij samengegroeid zijn met wat
gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn aan zijn opstanding” (vs. 5).
We zien dus dat de opstanding essentieel is voor het (ware) christelijk geloof. Als Christus niet is opgewekt, kunnen onze zonden niet worden kwijtgescholden en kunnen wij niet geestelijk met Hem opgewekt zijn of worden. Dan is er ook geen enkele hoop op eeuwig leven. Maar voor wie wel
gelooft in de opstanding van Christus geldt dat de eenwording met Christus’ dood en begrafenis in de doop noodzakelijk is om deel te krijgen aan
zijn opstanding tot eeuwig leven.
Meer over de doop vindt u in het artikel op pagina 14

van zijn opstanding (Filippenzen 3:10)

J.K.D.
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De Persoon van Christus
7.
Als koning David in een fase terecht komt van vrede met omliggende volken,
besluit hij dat hij graag een tempel (huis) voor God wil bouwen. Hij woont
zelf in een mooi paleis terwijl de tabernakel van God nog steeds een tent is.
Hij legt zijn wens dan ook voor aan de profeet Nathan. David krijgt dan te
horen dat hij dat huis niet zal bouwen, maar dat zijn zoon die na hem op de
troon zal komen dat zal mogen doen: “Wanneer je leven voorbij is en je bij
je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en
hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor
mijn naam” (2 Sam 7:12,13). Maar tegelijk belooft God hem een koninklijke
dynastie (huis). Nathan zegt namens God: “Jou stel ik in het vooruitzicht
dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen” (vs 16). David is niet teleurgesteld dat hij de tempel niet mag bouwen.
Hij brengt wel alles al in gereedheid. Daarnaast concentreert hij zich op de
zeer bijzondere belofte die hem gedaan is, namelijk een koninklijk geslacht; en dankt God hiervoor: “Koning David ging het heiligdom binnen,
nam plaats voor de HEER en bad: Wie ben ik, HEER, mijn God, wat is mijn
familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was,
HEER, mijn God, hebt u ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis ... U, HEER, mijn God, hebt me zo’n grootse toekomst beloofd. U alleen
bent God, uw woorden zullen zeker in vervulling gaan. Welnu, zegen dus
mijn koningshuis opdat het altijd standhoudt. Dat hebt u, HEER, mijn God,
immers beloofd. Moge het koningshuis van uw dienaar voor altijd door u gezegend zijn” (2 Sam 7:18,19,28,29). Zo zal er een reeks koningen in de lijn
van David regeren, als eerste Salomo: “Zo besteeg Salomo de troon van de
HEER en volgde hij zijn vader David als koning op” (1 Kron 29:23). Toch heeft
ook David veel meer gezien in deze belofte van God, en zeker deels beseft
dat die veel verder ging dan een aantal normale nakomelingen. Dat wordt
ook door de schrijvers in het Nieuwe Testament bevestigd, op een moment
dat er geen koning uit de lijn van David in Jeruzalem regeerde: “u zult mij
wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een
profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn
nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan” (Hand 2:2931). Ook David heeft beseft dat de belofte zou eindigen in een Koning die
eeuwig zou regeren, een Koning die onder de Joden bekend werd als de
Messias, het Hebreeuwse woord voor gezalfde, of in het Grieks: Christus.
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)
De Zoon van God
In afwachting van de vervulling
Zo hebben ook vele schrijvers in het Oude Testament uitgezien naar de vervulling van deze belofte dat een zoon van David de Messias zou zijn die op
de troon in Jeruzalem zou regeren. We zien dat onder meer in Jesaja: “Een
kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn
schouders ... Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid” (Jes 9:5,6), en in Ezechiël: “mijn
dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn” (Ezech 37:25). Met David wordt
een nakomeling van David bedoeld. De belofte van een koning leek verbroken te worden toen Jeremia te horen kreeg over de laatste koning die regeerde: “Stel deze man als kinderloos te boek, schrijf dat zijn leven mislukt
is, want geen van zijn nakomelingen zal ooit op Davids troon zitten en over
Juda regeren” (Jer 22:30). Daarmee lijkt de belofte van God verbroken te
zijn. De kinderen van deze koning hebben nooit geregeerd, en daarna verloor het koninkrijk zijn zelfstandigheid, waardoor er geen koning uit de lijn
van David op de troon zat. Maar snel daarna krijgt Jeremia te horen: “De
dag zal komen — spreekt de HEER — dat ik aan Davids stam een rechtmatige
telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het
land recht en gerechtigheid zal handhaven” (Jer 23:5).
Ook als een engel bij Maria komt, en zegt wat er met haar zal gebeuren,
verwijst hij naar deze belofte: “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” (Luc 1:31-33).
Davids nakomeling in de Psalmen
Deze Zoon van David is ook het onderwerp van een aantal Psalmen, waarmee de Psalmist — soms David zelf — vooruit keek naar de komst van die
Messias. Psalm 72 is een gebed van David over die toekomstige koningen in
zijn lijn, waarbij hij duidelijk voorbij Salomo kijkt: “Zijn naam zal eeuwig
bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig” (Ps
72:17). Nadat God al bij Zijn belofte aan David over zijn nakomeling gezegd
had: “Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon” (2 Sam 7:14),
wordt in Psalm 2 uit naam van God gesproken over deze toekomstige koning: “Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg ... Jij
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bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de
volken in bezit, de einden der aarde in eigendom” (Ps 2:6-8). Als Paulus dan
op deze Psalm ingaat zegt hij: “En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus... Wij
verkondigen u het goede nieuws [evangelie] dat God zijn belofte aan onze
voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen —
ten behoeve van ons — doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover
staat in de tweede psalm geschreven: Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag
verwekt” (Hand 13:23,32,33). Hetzelfde Griekse woord voor verwekken, en
de vervulling van de Psalm, zien we ook in de woorden van de engel tot Maria: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste
zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren
[verwekt] wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God” (Luc 1:35). Ook
de schrijver aan de Hebreeën combineert de belofte aan David met deze
tweede Psalm in de eerste woorden van zijn brief, waar hij aangeeft dat
Jezus, na zijn opstanding, een positie heeft die ver verheven is boven de
engelen: “Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: Jij bent
mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt? Of: Ik zal een vader voor hem zijn,
en hij voor mij een zoon?” (Heb 1:5). Er zijn weliswaar verzen waar de engelen als “Gods zonen” worden beschreven (o.a. Job 38:7), maar dat is niet
de unieke relatie die in Psalm 2 beschreven wordt, zoals ook deze schrijver
aan de Hebreeën aangeeft.
In Psalm 110, in totaal maar 7 verzen en toch de meest geciteerde Psalm in
het Nieuwe Testament, wordt ook verwezen naar het koningschap van Jezus: “Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank
voor je voeten. Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult
heersen over uw vijanden” (Ps 110:1-2). Een aantal van de citaten in het
Nieuwe Testament geven aan dat deze belofte pas in de toekomst, met het
komende vrederijk, in vervulling zal gaan. De schrijver aan de Hebreeën
zegt over Jezus dat hij “na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed
zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het
moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt” (Heb 10:12,13).
Davids Heer
Het is echter Jezus zelf die de Psalm om een andere reden citeert. Met deze
Psalm stelt Jezus de geestelijke leiders van zijn tijd op de proef in de vraag:
“Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? ‘Van David’, antwoordden ze. Jezus vroeg: Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de
Geest, Heer noemen? Want hij zegt: De Heer sprak tot mijn Heer: Neem
plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.
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7. De Zoon van God
Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?” (Mat 22:4245). Het probleem in deze vraagstelling is dat in het Joods denken de vader
altijd meer is dan de zoon. Iemand kan niet belangrijker zijn dan zijn voorvader. Dus waarom noemt David hem Heer als Hij zijn nakomeling is? Zij
moeten erkennen dat ze het niet kunnen of willen zeggen. Hun antwoord
dat de Messias een nakomeling van David was is niet verkeerd, maar de
schijnbare tegenstelling waarmee Jezus hen klem zet kan eenvoudig beantwoord worden. Via zijn moeder Maria stamde Jezus af van David, maar door
de verwekking door Gods Geest heeft Hij God als Vader, en daarom is Hij
uiteraard groter dan David. Daarom noemt David hem Heer. Maar dat zouden zijn tegenstanders niet willen erkennen. Zijn tegenstanders zijn aards
gericht en verwijten hem dat Hij een bastaardkind is (Joh 8:41), zonder te
accepteren dat God zijn Vader is. Hij is verwekt door de kracht van Gods
Geest. In een profetie in Jesaja wordt gezegd tegen een koning, die niet wil
dat God zich mengt in zijn zaken, dat God hem en het volk een teken zal
geven: dat van de geboorte van Immanuël. Hier wordt voorzegd: “De Heer
zelf zal u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een
zoon baren en hem Immanuël noemen” (Jes 7:14). Deze woorden worden
door Matteüs herhaald, als hij de woorden weergeeft die de engel tot Jozef
sprak. Jozef vraagt zich af hoe te handelen nu zijn aanstaande vrouw zwanger blijkt te zijn. Hij wil haar niet in opspraak brengen, en overweegt in
stilte haar te verstoten. We lezen daarover: “Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon
van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind
dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef
hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit
alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet
door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en
men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent God met
ons” (Mat 1:20-23). Jezus is, als zoon van Maria, daarmee een afstammeling
van David, en tevens, door zijn verwekking door de Geest, de Zoon van God.
Zoals Paulus later zal schrijven als hij vertelt dat hij is uitgekozen om het
evangelie van God te verkondigen: “het evangelie over zijn Zoon, een mens
voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als Zoon van God
en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze
Heer, opstond uit de dood” (Rom 1:3,4).
Daarnaast zien we hoe er, bij twee verschillende gelegenheden, een stem
uit de hemel klinkt. Dat zien we bij zowel zijn doop als bij zijn verheerlijking op de berg. Marcus schrijft over de eerste: “Er klonk een stem uit de
hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde” (1:11). A.H./M.H.
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28. Boze geesten (2)
Contrasten en tegenstellingen
De Bijbel heeft, zoals we tegenwoordig zeggen, een zwart-wit boodschap. In
alles worden contrasten, tegenstellingen getoond. De reden hiervoor is dat
de oorspronkelijke harmonie tussen God en mensen is verbroken door de
zonde. God schrijft die niet toe aan een bovennatuurlijke macht (gevallen
engel), maar legt de verantwoordelijkheid daarvoor geheel bij de mens. De
tegenstellingen zijn al te zien in het scheppingsverhaal in Genesis: woest en
ledig (wanorde, chaos, dode materie) staan tegenover de (orde scheppende
en leven brengende) Geest van God; scheiding tussen licht en duisternis, dag
en nacht; scheiding tussen zee en land. We vinden hier geen wetenschappelijke uitleg van het ontstaan van alle dingen en het leven, maar een op feiten (God is de Initiatiefnemer en Uitvoerder van een groots plan, dat Hij nog
altijd bezig is te voltooien) gebaseerde wijze van vertellen om het verschil
te tonen tussen God en mensen, en daarmee tussen goed en kwaad, leven en
dood. In de hof is een levensboom, die staat voor eeuwig leven, en de boom
van kennis van goed en kwaad, die staat voor de dood. We zien later zegen
en vloek (Abel en Kaïn, Jakob en Esau), redding en uitroeiing (zondvloed),
rein en onrein, heilig en onheilig, rechtvaardig en onrechtvaardig, vrede en
oorlog, vriend en vijand, vrijheid en slavernij, etc. Telkens zit daarin het
contrast: als het niet het één is, dan is het het andere: wie niet goed is, is
kwaad (slecht); die zal niet gered worden om eeuwig leven te ontvangen,
maar verloren gaan en dus gedood en vernietigd worden; etc.
De zonen van God en de mensen
Het zal dan geen verrassing zijn dat er ook twee ‘soorten’, aan elkaar tegenovergestelde mensen zijn: ‘zonen van God’ en ‘de mensen’, zoals Genesis
6:1-4 en de geslachtregisters van vóór de zondvloed hen tonen (zie ook Ps
82:6,7). Er is geen enkele aanleiding hier voor ‘zonen van God’ engelen in te
vullen. Het gaat om de zonde dat mensen van wie verwacht mocht worden
dat zij wandelen met God, zoals Henoch en Noach (zie Gen 5:24 en 6:9),
zich door huwelijksgemeenschap vermengen met mensen die dat niet deden.
De geestelijke mens mocht niet samen gaan met de natuurlijke, die alleen
zijn eigen vlees wil behagen. Het vervagen van die scheiding zou op den
duur leiden tot het totaal verdwijnen van ‘de zonen van God’. Daarom greep
God in, door alle mensen die niet met Hem wandelden uit te roeien en als
het ware opnieuw te beginnen met Noach en zijn gezin. Dat in de zondvloed
de tot zonde geneigde natuur niet was gedood bleek helaas al spoedig.
In de tegenstelling tussen de geestelijke, goddelijke mens, en de natuurlijke, menselijke mens, wordt getoond wat achter de beweegredenen voor zijn
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spreken en handelen zit. Wie zich door God laat leiden (en dus met Hem
wandelt) is een geestelijke mens, zoon van God. Wie zich door de natuurlijke begeerten (en dus wandelt naar wat het vlees ingeeft) is een aards, werelds, natuurlijk mens, die leeft zonder God.
De Geest van God en de menselijke natuur
In de Bijbel wordt dit zo voorgesteld dat de Geest van God in Gods zonen
werkt. Vóór Christus kregen door God uitgekozen mensen Zijn Geest, zoals
Mozes, David en de profeten. God gaf Zijn Geest echter niet alleen zodat zij
de hun toegewezen specifieke taak voor Hem konden doen. Wat zij in Zijn
dienst deden was bedoeld voor het heil van allen. Nehemia zegt over hun
werk: “... U ... vermaande hen door uw Geest, door de dienst van uw profeten” (Neh 9:30; vgl Zach 7:11,12); “En U hebt hun uw goede Geest gegeven,
om hen te onderwijzen” (Neh 9:20). De Geest van God werkte door middel
van het woord van God, dat de gelovige hoorde of las, bewaarde in zijn hart,
overdacht en gehoorzaamde. Onderwijs in en het houden van de verordeningen in de wet was voor het volk onder het verbond, dat God wegens hun ongehoorzaamheid (vooral de aanbidding van het gouden kalf) met hen in de
Sinaï sloot, de weg waarlangs zij konden tonen het volk, zonen, van God te
zijn. Mozes zei: “Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook
de dood en het kwade, doordat ik u heden gebied de HERE, uw God, lief te
hebben door in zijn wegen te wandelen ... kies dan het leven …” (Deut 30:15
-20). Maar Jesaja zegt: “zij waren weerspannig en bedroefden zijn heilige
Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand” (Jes 63:10). Gods belofte was echter dat Hij eenmaal Zijn Geest zou uitstorten op allen die in
Hem zouden geloven en tot berouw en bekering zouden komen: “Daarna zal
het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft ...” (Joël
2:28,29); “En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer
Ik mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort” (Ezech 39:29); “Ik zal
mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen” (Jes 44:3). Dit zou het resultaat zijn van het nieuwe verbond, dat God
in Zijn Zoon, de Messias, met Zijn ware volk en allen die zich daarbij aansluiten, wilde aangaan: “Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ... mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over
hen ben ... Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal
na deze dagen ...: Ik zal mijn wet in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een
God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Ken de HERE; want allen zullen zij mij kennen ... want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zon27

Fundamentele begrippen van het Kwaad
de niet meer gedenken” (Jer 31:32-34). Dit heeft zijn beslag gekregen in de
kruisdood en opstanding van Christus Jezus, en vanaf de Pinksterdag in de
doop door water en Geest van de gelovigen. Dit hele proces is te beschouwen
als de weg tot reiniging en heiliging van de mens, het wegdoen van de zonde
en apart zetten en houden voor God. Hij is een heilig God, en allen die met
Hem willen wandelen moeten ook heilig zijn: “Ik ben de HERE, uw God; heilig
u en wees heilig, want Ik ben heilig” (Lev 11:44), zei God door Mozes. De wet
leerde hen wat een rein en heilig leven was. Nu zegt God door Christus, met
een citaat van deze woorden: “Voeg u, als gehoorzame kinderen, niet naar
de begeerten uit de tijd van uw onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, word ook uzelf heilig in al uw wandel; er staat immers
geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Pet 1:14-16). Paulus spoort de
gelovigen aan “dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer ... En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag erkennen wat de wil
van God is, het goede, welgevallige en volkomene” (Rom 12:1,2). Petrus vult
aan uit Psalm 34: “wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoudt zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na,
want de ogen van de Here zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun
smeking, maar het aangezicht van de Here is tegen hen, die het kwade
doen” (1 Pet 3:10,11).
De Geest en het vlees staan tegenover elkaar
Jezus heeft zijn leven volmaakt geheiligd, en wie één met Hem wordt in de
doop, zal door middel van vereenzelviging met Hem hetzelfde moeten nastreven. Dat kan alleen door een verandering van gezindheid: van een zondig,
onrein, onheilig, aards, werelds mens, tot een rein, heilig, geestelijk, goddelijk mens. Dit begint met het bad van de wedergeboorte, gevolgd door de
vernieuwing door de heilige Geest (Titus 3:5). De aansporing van Paulus en
Petrus tot een heilig leven kan alleen worden volbracht door een leven dat
wordt beïnvloed en gestuurd door de werking van de Geest van God in een
mens: “Dit bedoel ik: wandel door de Geest en voldoe niet aan het begeren
van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen dat van de Geest
en dat van de Geest tegen het vlees — want deze staan tegenover elkaar —
zodat u niet doet wat u maar wenst” (Gal 5:16,17), zegt Paulus.
We zien in deze woorden heel duidelijk wat de tegenstelling nu eigenlijk is:
niet de goede Geest van God tegenover een bovennatuurlijke kwade, Hem
vijandige, geest, maar de Geest van God tegenover het menselijk vlees, wat
de mens doet met zijn door God geschapen lichaam. Het bevredigen van de
menselijke begeerten maken de mens tot een onrein, onheilig, slecht (boos)
wezen, en dus een vijand van God.
J.K.D.
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Psalm 114

zingen

Toen Israël uit Egypte toog
In deze psalm hebben wij een korte maar prachtige samenvatting van de
grote daden van God tijdens de uittocht uit Egypte en de intocht in het beloofde land. Hierdoor wordt de aandacht gevestigd op de wonderen die de
Almachtige heeft verricht om Zijn volk uit hun slavernij te redden. God
heeft een weg gebaand door de Rode Zee en (40 jaar later) door de Jordaan;
Hij heeft ingegrepen door aardbeving — “de bergen sprongen” — en Mozes
heeft voor het volk water uit de rots tevoorschijn laten komen — God
“veranderde de rots in een waterplas, de keisteen in een waterbron”. Zo
“werd Juda tot zijn heiligdom, Israёl zijn rijksgebied” (Psalm 114:1-8).
Ook andere psalmen kijken terug op de geschiedenis van de uittocht; bijvoorbeeld de Psalmen 78, 106, 107, 135 en 136. Steeds legt de psalmist de
nadruk op de hardnekkigheid van het volk: “Hoe vaak waren zij weerspannig
tegen Hem in de woestijn, griefden Hem in de wildernis” (78:40). Telkens
heeft God oordelen over hen gebracht. Toch bleef Hij trouw ten opzichte
van Zijn uitverkoren volk, zoals Jesaja schreef: “In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds” (Jesaja 63:9).
De uittocht is een terugkerend thema in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament. Paulus bijvoorbeeld baseert aspecten van zijn leer op de exodus: “...
weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen ... toch heeft God in het merendeel
van hen geen welgevallen gehad ... Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied” (1 Korintiёrs 10:1-6). De brief aan de Hebreeёn herinnert
ons opnieuw aan de exodus en het feit dat, door hun ongehoorzaamheid, het
volk niet onmiddellijk het beloofde land mocht binnentrekken: “Zij konden
niet [tot zijn rust] ingaan wegens hun ongeloof” (3:19).
De verlossing van Israёl uit Egypte wijst ook naar het verlossingswerk van de
Here Jezus, die ons uit de slavernij van zonde en de gevangenis van de dood
wil redden en zijn volk uiteindelijk in Gods beloofde rust wil brengen:
“Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door [Israëls] voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen” (4:11).
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Geloven in de Schepper
De meeste mensen – ook christenen – geloven in de een of andere vorm van eeuwig leven van of in de mens. Maar waarop is dit geloof gebaseerd? Zoals u zich
misschien herinnert ben ik deze artikelserie begonnen omdat zelfs veel christenen niet meer geloven in de God Die alles heeft gemaakt. Wat zij nog wel geloven maakt het bestaan van die Schepper echter wel degelijk noodzakelijk. Dat
geldt ook voor de eeuwigheid: wie denkt op de een of andere manier voort te
leven, zal moeten geloven dat er een God is die dat mogelijk maakt.
Er is een wijdverbreid misverstand (of is het een koppig vast blijven houden aan
de opvatting?) dat de mens een eeuwig levende ziel heeft. Maar voor wie de Bijbel opent op de tweede bladzijde, ziet dat de mens een ziel is en geen sterfelijk
lichaam waarin een eeuwige ziel woont — een wezen dat leeft door te ademen.
In het Hebreeuws vinden we hier in één zin de twee woorden die dit duidelijk
maken: ruach, dat beweging van lucht aanduidt — zoals adem en wind — en nefesj, een wezen (of dat nu een mens of een dier is) en geen onstoffelijke ziel.
Daar vinden we in de Bijbel geen woord voor. Een nefesj kan levend of dood zijn;
dat wordt erbij gezegd of moet uit het verband blijken. “Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem (ruach) in zijn
neus; alzo werd de mens een levend wezen (nefesj)” (Genesis 2:7). In de Bijbel
staat dat de Schepper verantwoordelijk is voor het leven en de dood, door een
‘bevel’ tot het worden van unieke wezens te geven.
Wat dat stof uit de aardbodem betreft zijn Bijbel en wetenschap het met elkaar
eens als het gaat om het feit dat de mens niet iets onsterfelijks in zichzelf heeft.
De mens is gemaakt van de elementen en verbindingen waaruit de dode en de
levende natuur zijn opgebouwd. Levende wezens onderscheiden zich van dode
door hun ademhaling. Als levende wezens daarmee zijn gestopt, vallen zij weer
uiteen tot die elementen en verbindingen. Dit is onontkoombaar omdat alles in
de natuurwereld tijdelijk is; want het is een wetmatigheid dat wat een beginpunt heeft, ook een keer eindigt. De natuurwereld kan daarom geen onsterfelijk
leven ontwikkelen en voortbrengen.
Nu zullen zij die wèl geloven in de Schepper God zeggen dat de eerste mensen
dan (misschien) wel geen eeuwig levende ziel kregen bij de schepping, maar hadden gegeten van de levensboom en ‘dus’ iets onsterfelijks hadden. In zekere zin
is dit waar. Maar we moeten dit wel in het juiste licht zien. Zo lang de mens God
gehoorzaamde, mocht hij eten van de levensboom. Dit symboliseerde dat hij niet
zou sterven. Maar als hij zou zondigen, zou hij sterven. En toen hij zondigde ontzegde God hem het eten van de levensboom, juist opdat hij niet eeuwig zou leven in de vervloekte toestand waarin hij voortaan zou moeten leven: “... laat hij
zijn hand niet uitstrekken en ook van de levensboom nemen en eten, zodat hij in
eeuwigheid zou leven” (Gen 3:22). Overigens staat er niet dat hij al van die
boom had gegeten; alleen dat het was toegestaan. Maar ook indien hij wel gegeten had, dan stroomde daardoor geen eeuwig leven in hem, en ontstond of kreeg
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7. Eeuwigheid
hij daardoor geen onsterfelijke ziel. Ook de vrucht van de boom van kennis van
goed en kwaad was niet dodelijk (de mens viel niet dood neer), maar God veroordeelde hem in Zijn vonnis tot de dood op een later moment. En dit is wat de
meeste christenen maar moeilijk kunnen of willen aanvaarden; want het laat ons
zien dat Gods ingrijpen in wat de Bijbel de natuurlijke toestand noemt nodig is
om ons eeuwig leven te geven. Wij hebben het niet ‘in ons’, zodat we bij het
sterven dit ‘tranendal’ verlaten en de hemelse vreugde binnengaan.
Nu wordt vaak aangevoerd dat de nieuwtestamentische toestand heel anders is:
‘wie gelooft in Jezus heeft eeuwig leven’. Maar is dat zo? In een brief aan de Korintiërs schrijft Paulus over geloof in de opstanding van de doden. Volgens zijn
uitleg is die nodig om tot eeuwig leven te komen: “Want dit vergankelijke moet
overgankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen” (1
Kor 15:53). Dat hij niet het lichaam als zodanig bedoelt, maar de gelovige ‘als
geheel’, blijkt uit zijn herinnering aan Genesis: “Want evenals in Adam allen
sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Kor 15:22).
Een gestorvene is er niet meer; hij is tot stof vergaan. Maar Paulus schrijft over
de gestorven Abraham dat hij geloofde in “die God ... die de doden levend maakt
en het niet zijnde tot aanzijn roept” (Rom 4:17). En waarom doet God dat? Om
hem, samen met alle gelovigen van alle tijden, eeuwig leven te geven. Jezus zei
hierover dat zij dat eeuwige leven zullen ontvangen op de dag dat Hij vanuit de
hemel terugkomt naar de aarde (zie Mat 25:31-46), en dat wie Hem in dit leven
gelooft en dient gezegend wordt en “in de toekomende eeuw (die van het Koninkrijk op aarde) het eeuwige leven” zal ontvangen (zie Luc 18:28-30).
Om dit mogelijk te maken moeten mensen dus gewekt worden uit hun doodsslaap. Paulus schrijft Timoteüs dat alleen God dat kan, omdat Hij “alleen onsterfelijkheid heeft” (1 Tim 6:16; vgl Joh 5:26). Dat God de macht heeft over eeuwig
leven en de eeuwige dood, beschrijft Paulus in sterke bewoordingen over Zijn
opwekking van Jezus: “door de sterkte van zijn macht, die Hij heeft gewrocht in
Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand ...” (Efez 1:20). God had dus als het ware al Zijn kracht nodig om Jezus
op te wekken. Waarom? Jezus wekte toch ook mensen op, evenals de apostelen?
Omdat het toen niet ging om een verandering van natuur. In het geval van Christus Jezus veranderde God een sterfelijk Mens tot een eeuwig levend wezen. Een
unieke daad, die alleen God kon doen. Die kracht heeft Hij ook de opgestane
Christus gegeven. Daarmee zal Hij op de dag van het oordeel de rechtvaardigen
van alle tijden veranderen tot eeuwig levende wezens. De zekerheid dat wij die
verandering zullen ervaren, ligt in de vraag of wij in Christus zijn en Hij in ons.
Paulus spreekt een aantal keren over ‘het onderpand’ dat God ons heeft gegeven
om ons ervan te verzekeren dat wie nu door de werkzaamheid en kracht van de
heilige Geest leeft, als veranderd en nieuw mens, zeker is van ‘de erfenis’: het
eeuwige leven bij de komst van Christus (zie 2 Kor 1:22 en 5:5; Efez 1:14). J.K.D.

woord van God tot stand gebracht is … (Hebreeën 11:3)
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God in gesprek
In het Hebreeuws worden werkwoorden gesplitst in wat taalkundigen noemen
het perfectum, dat aangeeft dat een gebeurtenis in het verleden plaats
vond, met daar tegenover het imperfectum, dat een doorgaande handeling
aangeeft. Er wordt ook vaak gezegd dat een zin met een perfectumwerkwoord niet tot het eigenlijke verhaal behoort, maar achtergrondinformatie
geeft. Als we dan naar de Bijbel kijken dan is het eerste imperfectumwerkwoord ‘zeggen’: “En God zei”. Dit is dus eigenlijk de zin waarmee het verhaal van de Bijbel begint. Je ziet dat ook als je deze verzen in de Naardense
Bijbel leest. God spreekt in een serie uitspraken, en op basis daarvan wordt
onze wereld aangekleed, geschikt gemaakt voor het doel dat Hij heeft. We
weten niet hoe de wereld geschapen is, maar het is duidelijk dat de opdracht
van God uit ging. Daar verwijst een Psalmist naar, als we lezen: “Door het
Woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de Geest [NBV: adem] van Zijn
mond heel hun legermacht... Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en
het staat er” (Ps 33:6,9). In Hebreeuws dichtvorm wordt parallellisme gebruikt, waarbij een zin herhaald wordt met andere woorden. Om te spreken
gebruiken we onze adem, daarom vertaalt de NBV het Hebreeuwse woord
ruach met adem terwijl de HSV hetzelfde woord weergeeft als geest. Het
woord voor wind, adem en geest is hetzelfde, en het is aan vertalers hoe zij
het weergeven. We zien dus een parallel tussen God, die werkt door Zijn
Woord en werkt door Zijn Geest.
Deze Psalm wekt de indruk dat het woord van God de schepping uitvoerde.
Die manier van schrijven zien we vaker in de Schrift. Het is beeldtaal. Een
abstract begrip, zoals ‘het woord’ wordt afgebeeld als een persoon of een
tastbaar voorwerp waardoor je meer inhoud aan het beeld kunt geven. Dat er
zo over Gods woord wordt geschreven zien we wel veel vaker in de Schrift.
Het duidelijkste zijn de woorden in Jesaja waar een vergelijking gemaakt
wordt met de waterkringloop: “Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de
hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt
dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan
de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal
voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend” (Jes 55:10,11). Gods woord
wordt dus uitgezonden met een taak, en het keert niet terug tot God voordat
die taak is volbracht. Uiteraard moet je daarin niet meer zien dan een beeld,
maar het toont hoe het beeld geschetst wordt dat God werkt door Zijn woord
en altijd doet wat Hij zegt. In deze serie komen de citaten uit de Herziene
Statenvertaling omdat die, in tegenstelling tot andere moderne vertalingen,
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er vanuit gaat dat de lezer in staat is deze beelden te begrijpen. Nadat we in
Genesis 1 meerdere malen lezen over wat God zei, komen we in hoofdstuk 15
ineens een andere uitdrukking tegen: “Na deze dingen kwam het woord van
de Heer tot Abram in een visioen” (Gen 15:1); en een paar verzen later weer:
“het woord van de Heer kwam tot hem” (vs 4). Het wordt beschreven alsof
het woord bij hem op bezoek komt, het woord kwam tot hem. Moderne NBG
vertalers geven dit gewoon weer als “en God zei”, onder het mom dat je het
zo in het Nederlands zegt; maar dat zeg je ook zo in het Hebreeuws (zoals we
in de eerste verzen van de Bijbel zagen); en hier wordt bewust een andere
uitdrukking gebruikt. We zien deze uitdrukking ruim honderd maal in het Oude Testament. Het lijkt alsof dit de gelegenheden zijn waarbij iemand een
woord hoort dat hij ook door moet geven, en dus dat die persoon namens
God spreekt. Als God tegen Jesaja zegt dat iets zeker zal gebeuren lezen we:
“Ik heb gezworen bij Mijzelf — uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord
uitgegaan en het zal niet terugkeren — dat voor Mij elke knie zich zal buigen,
elke tong bij Mij zal zweren” (Jes 45:23). Een woord is van God uitgegaan, en
het zal niet terugkeren met de mededeling dat de opdracht niet lukte. Dat
woord zal niet terugkeren. Het zal gebeuren zoals God bepaald heeft. Ook
hier werkt God door Zijn woord. We zien verzen waar God door Zijn woord
geneest, bevrijdt, hoop geeft. Maar nogmaals, het is een beeld. Vaak zijn het
in werkelijkheid de engelen die dat woord uitvoeren, zoals we in een andere
Psalm lezen: “Loof de Heer, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord
uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt” (Ps 103:20).
Naast deze personificatie, het woord als persoon met een opdracht, zien we
ook hoe God Zijn woorden in de mond van een mens legt. Ook dit is uiteraard
een beeld, dat op zich goed te begrijpen is. Het beeld is hier, dat als iemand
zijn mond opendoet om te spreken, hij de woorden zal spreken die God in
zijn mond gelegd heeft en niet zijn eigen woorden. God geeft iemand de
woorden om namens Hem te spreken. Daarom zien we vaak dat zij als volgt
beginnen te spreken: “Zo zegt de HEER”. Immers zij spreken namens God. Als
Jeremia geroepen wordt om namens God tot het volk te spreken, deinst hij
voor die taak terug. Toch heeft God hem nodig, en geeft Hij aan dat Hij hem
zal helpen. We lezen dan: “Toen stak de Heer Zijn hand uit en raakte mijn
mond aan. En de Heer zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.
Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om
weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook
om te bouwen en te planten. Het woord van de Heer kwam tot mij: Wat ziet
u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de Heer tegen mij: Dat

is met wie Hem vrezen” (Ps 25:14)
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hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen” (Jer 1:912). We gaan nu niet in op de betekenis van een amandeltwijg (in het Hebreeuws is dit een woordspeling op “waken”), maar we zien hoe God Zijn
woord geeft aan Jeremia, en dat wat Jeremia, namens God, als oordeel uit
zal spreken ook werkelijk zal gebeuren. Want God waakt over Zijn woord. Als
Hij iets zegt (ook door middel van degene waar God Zijn woorden in de mond
gelegd heeft), dan gebeurt het ook. Bovendien zorgt Hij dat Zijn woord het
doel bereikt. We zien hoe, in het beeld, iemand die Gods woorden gekregen
heeft niet vrij is om iets anders te zeggen, bijvoorbeeld als een koning
(Balak) aan Bileam vraagt om het volk Israël te vervloeken, met de belofte
van een rijke beloning: “Toen zei Bileam tegen Balak: Zie, ik ben nu naar u
toe gekomen; zal ik nu echter ook maar iets kunnen spreken? Het woord dat
God mij in de mond legt, zal ik spreken” (Num 22:38); en we lezen ook dat
dit gebeurt: “Toen legde de Heer het woord in de mond van Bileam, en zei:
Keer terug naar Balak, en aldus moet u spreken...” (Num 23:5). Als vervolgens Balak niet gelukkig is met de woorden die Bileam uitspreekt krijgt hij te
horen: “Zou ik dat wat de Heer mij in de mond legt, niet nauwlettend uitspreken?” (Num 23:12). Mozes krijgt te horen dat dit zelfs voor ‘de Profeet’
zal gelden, in een profetie waarmee naar Jezus verwezen wordt: “Ik zal een
Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik
zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot
hen spreken” (Deut 18:18).
Nu lijkt het er op dat er met “het woord” steeds het gesproken woord van
God bedoeld wordt. Maar als we in een Psalm zien dat David zegt: “Uw woord
is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad ... Het opengaan van Uw
woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht” (Ps 119:105,130), dan
heeft hij het over wat God in het verleden gesproken heeft en op schrift is
vastgelegd. En ook die vastgelegde teksten worden “het woord van God” genoemd. Door die opgeschreven woorden te lezen krijgt men inzicht. David
denkt na over de woorden die God in het verleden gesproken heeft (vs 97),
en komt daarmee tot een beter inzicht van wie God is. De wet is samengevat
in tien bepalingen, en Mozes zegt daarover: “En de Heer gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven door de vinger van God; daarop stonden alle woorden die de Heer met u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het
vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam” (Deut 9:10), en “Daar hieuw ik twee
stenen tafelen uit, en ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn hand.
Toen schreef Hij op de tafelen, de Tien Woorden die de Heer tot u gesproken
had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam; en de Heer gaf ze aan mij” (10:3,4). Deze stenen tafelen, met daarop
de tien geboden, de tien woorden genoemd, zijn het symbool voor het verbond met Israël. Zo heeft God tot het volk gesproken. Naar dat woord moet
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het volk luisteren. De koning moet bovendien een afschrift laten maken van
de wet, om op basis van Gods woorden het volk te leiden.
We zien dus hoe “het woord van God” niet enkel het gesproken woord is op
een bepaald moment, maar ook wat schriftelijk is vastgelegd. De opgeschreven tekst heet ook het woord van God, iets dat we in het Nieuwe Testament
bevestigd zien. En vervolgens zien we hoe God ook door middel van het geschreven woord werkt. God bereikt mensen niet alleen door een persoonlijke
boodschap, maar ook door dat geschreven woord. Een mens handelt op basis
van het woord dat God gezonden heeft, en dat op schrift vastgelegd is. Ook
op die manier werkt God door Zijn woord. De mens leeft op basis van het
woord dat hij leest. We moeten het werken door het woord niet beperken tot
een eenmalige handeling op het moment dat God iets zegt. God stuurt dat
woord uit om een doel te bereiken, en een deel van dat doel kan eeuwen na
de originele uitspraak liggen.
In dit artikel kijken we specifiek naar het Oude Testament, en daar heeft het
woord “woord” toch een iets andere betekenis dan in het Nederlands. Het
Hebreeuwse woord dabar betekent meer dan gesproken tekst. Het geeft ook
het wezen van iemand weer. Het beschrijft ook hoe iemand handelt, zijn gedrag, en geeft daarmee ook het wezen van die persoon aan. Als we over de
koningen lezen “het overige van de geschiedenis van ...” dan is dat woord
“geschiedenis” in het Hebreeuws dabar, want wat iemand gedaan heeft is
typerend voor die persoon. Het geeft zijn wezen weer. Dat zien we ook met
betrekking tot het woord van God. Het is de manier waarop we leren wat
God tot ons wil zeggen; maar bovendien leren wij daarmee God kennen, en
leren we begrijpen wie Hij is en wat Hij wil.
Tot slot: Ons Oude Testament bevat een aantal boeken die in de loop van
vele eeuwen overgedragen zijn. De originele geschriften hebben we niet.
Sommigen, niet gehinderd door kennis op dat gebied, willen ons wijs maken
dat het Oude Testament mondeling overgedragen is tot na de ballingschap,
en impliceren daarmee dat het legendes en tradities zijn. We zien echter hoe
Jezus de Schriften, ons Oude Testament, volledig betrouwbaar acht, en willen we Hem tegenspreken? Hij bestrijdt beproevingen en valstrikken met dat
woord. Als we zijn voorbeeld volgen kunnen we ook op Gods belofte vertrouwen als Hij zegt “Ik waak over mijn woord”. Zo kunnen wij Hem leren kennen, en kan het woord in ons zijn werk doen. Dan kunnen we er ook op vertrouwen dat de boodschap nog steeds, na vertalingen, en vele eeuwen, tot
ons komt; dat het nog steeds, ook voor ons, het woord van God is. Wel is het
verstandig om meerdere vertalingen naast elkaar te leggen, en niet enkel op
de aller-modernste vertalingen te vertrouwen, want dit zijn de mogelijkheden die God ons geeft om naar Hem te luisteren.
M.H.
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Boekbespreking
De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij
Je lijkt tegenwoordig geen krant meer te kunnen opslaan, geen radio of TV
meer te kunnen aanzetten, of je hoort van rampen. Natuurrampen, aardbevingen, verwoestende tsunami’s, stormen, overstromingen of juist extreme
droogte, maar in beide gevallen misoogsten gevolgd door honger. In de
westerse wereld dreigt voor steeds meer mensen ontslag en daarna werkloosheid. De ene financiële crisis volgt op de andere. Als gevolg daarvan is
niemand meer zeker van vaste inkomsten of zijn spaargeld. De maatschappij om ons heen verruwt. We worden in toenemende mate geconfronteerd
met religieus fundamentalisme en agressief atheïsme. Het terrorisme begint steeds verder om zich heen te grijpen. De ‘zekerheden’ van onze maatschappij beginnen ons te ontvallen en plaats te maken voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Zijn dit tekenen van een naderend einde? En
zo ja, wat heeft de Bijbel ons daar dan over te vertellen?

Op die eerste vraag valt niet met absolute zekerheid een antwoord te geven, maar die tweede willen we in dit boekje met u bekijken. Want een naderend einde betekent uiteindelijk de wederkomst van Christus; en dan
wordt het tijd om ons af te vragen hoe we daar tegenaan kijken: met angst
en beven voor de strengheid van God in het oordeel, of juist in blijde verwachting van het beloofde eeuwige leven in Gods Koninkrijk? Verwacht in
de Schrift echter geen nauwkeurige ‘dienstregeling’ van de gebeurtenissen
die ons te wachten staan; hooguit een globale karakterisering. Want God
vertelt ons in dit soort situaties zelden alles wat we graag zouden willen
weten (om onze nieuwsgierigheid te bevredigen), maar uitsluitend wat we
moeten weten (om niet met de zondaars ten onder te gaan). Maar dat laatste is uiteraard wel het meest belangrijke.
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