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mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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Licht op de dag van de Here
9. De koning van het Noorden en zijn gevolg
Tot nu toe stonden we stil bij de grote oorlog, waartoe de ‘de koning van
het noorden’ het initiatief neemt, zonder concreet te zijn over de betrokkenen. Omdat de profeten namen noemt, zullen we die nu bekijken.
In de hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël vinden we de naam ‘Gog’ in het
land ‘Magog’. Hij wordt “de grootvorst van Mesech en Tubal” genoemd
(38:2). ‘Gog’ is kennelijk de titel of naam van de machthebber van de
volken in het land Magog, zoals de Farao in Egypte en de kaghan of grootkhan van de Mongolen. Maar wie zijn die volken? Na de zondvloed vermenigvuldigde het gezin van Noach zich. In Genesis 10 staan de geslachtsregisters van de nakomelingen van Jafeth, Cham en Sem. De zonen van
Jafeth waren o.a. Gomer, Magog, Tubal en Mesech (er was nog een
Mesech, maar dat was een zoon van Sem; het land van zijn nakomelingen
maakte later deel uit van het Assyrische Rijk — zie Ps 120:5). Een nakomeling van Gomer was Togarma. De nakomelingen van Jafeth bewoonden
“de kustlanden van de volken”, waarmee de Middellandse Zee wordt bedoeld. In het begin bewoonden zij het zuiden van wat nu Turkije is, vanwaar zij naar het westen, het noorden en het gebied rond de Kaspische
Zee trokken. We vinden hen ook in Jesaja 66:19 als “de verre kustlanden”. ‘De koning van het noorden’ in de eindtijd moeten we dus daar
zoeken. Het feit dat het Romeinse Rijk en zijn opvolgers in het gebied
van Jafeth zetelden bevestigt dit. Over het algemeen wordt aangenomen
dat de ‘Gog’ uit de tijd van Ezechiël het gebied rond de Kaspische Zee,
ten zuiden van het huidige Rusland, bewoonde. Uit de nakomelingen van
Cham noemen we Put, de Kasluhieten “waaruit de Filistijnen zijn voortgekomen”, en Sidon. Zij breidden zich uit langs de kuststrook van het huidige Libanon tot de Gazastrook en dan naar het oosten richting de Dode
Zee. (Hierin zien we ‘de tang’ die het huidige Israël in zijn greep houdt
terug: het Libanon van Hezbollah, de Gazastrook en de Westbank van de
Palestijnen.) Vanaf deze kuststrook trokken zij verder het Afrikaanse continent in.
Kijken we naar het geslachtsregister van Sem, dan zien we hoe weinig
toepasselijk de term ‘antisemitisme’ voor Jodenvervolging is. Want de
grootste vijanden van de Israëlieten onder het Oude Verbond, die veelal
uit waren op hun vernietiging, waren vooral Semitische volken. Zoals de
zonen van Sem: Elam, Assur, Aram en Lud; Aram, de kleinzoon van Nahor,
de broer van Abraham; de zonen van Lot, de neef van Abraham, Moab en
Ammon; de nakomelingen van Ismaël, de zoon van Abraham; de nakome2
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lingen van Esau, de broer van Jakob/Israël, de Edomieten. De Semieten
breidden zich steeds verder naar het oosten uit.
Wat dreef al die volken en zelfs broedervolken van Israël? Jaloerse haat
vanwege Gods uitverkiezing van anderen dan zij, zoals Kaïn zijn broer
Abel doodde. Cham werd vervloekt, Sem werd verkozen boven zijn
broers, Abraham boven Nahor en Lot, Isaäk boven Ismaël, Jakob boven
Esau. In Psalm 83 zien we veel van hen verenigd in een monsterverbond
tegen Israël: “zij smeden een listige aanval tegen uw volk ... Zij zeggen:
Kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet
meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U
een verbond gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de
Hagarenen, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus; zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot
steun” (Ps 83:4-9). Esau en Ismaël waren door huwelijksgemeenschap verwant (Gen 28:9). Hagarenen zullen wel andere nakomelingen van Hagar,
de moeder van Ismaël, zijn. Amalek was een nakomeling van Esau. Nu is
tegenwoordig niet meer zo duidelijk welk huidig volk overeenkomt met
het toenmalige, maar uit Gods woorden tot de profeten weten we dat er
— ondanks vernietigende oorlogen — altijd een deel van die haatdragende
volken is overgebleven. Verder moeten we rekening houden met het feit
dat God alleen kon spreken in termen van wat de mensen toen bekend
was. De namen van volken kunnen dus ook deels betrekking hebben op
het gebied dat zij bewoonden. Aan de hand daarvan kunnen we ze benoemen naar de huidige landen. In ieder geval is het tegenwoordige motto
van ‘in de zee drijven’ niet anders dan het verdelgen zodat er niet meer
aan hen wordt gedacht uit het verleden.
Kijken we naar de volken/landen die met ‘Gog’ optrekken, dan zien we
de hiervoor genoemde namen weer: Magog, Tubal, Mesech, “het huis van
Togarma ver in het noorden”, Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs (Ezech 38:26). In Daniël 11 komen daar Libyërs bij, die met de Egyptenaren en Ethiopiërs al eerder samen optrokken tegen Israël (2 Kron 12:3). Ethiopiërs
streden echter ook samen met de Lydiërs en Puteeërs tegen Egypte (Jer
46:9). Perzen, Lydiërs en Puteeërs waren bondgenoten van Tyrus (Ezech
27:10); ze bewoonden een gebied in het huidige Iran en Zuid-Turkije. Het
Perzische Rijk bestond uit Perzië, Medië en Elam. Uit Joël 3 blijkt dat ook
Libanon en de Palestijnen een rol spelen in de aanval; want Tyrus en
Sidon en alle landstreken van Filistea willen God vergelden wat Hij voor
Israël gedaan heeft. God echter zegt: “ijlings zal Ik de vergelding op uw
eigen hoofd doen neerdalen” (Joël 3:4).
J.K.D.
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10. Jaloerse haat
De staat Israël wordt omringd door wat ‘de Arabische wereld’ wordt genoemd, en die Israël vijandig gezind is. Dat heeft een aantal oorzaken.
Ten eerste is het begrijpelijk dat een beslissing van koloniserende machten, om een deel van het gebied waar jij woont toe te wijzen aan een
ander volk, op onbegrip stuit. De Palestijnen waren en zijn daarin niet
anders dan andere mensen. Vanwege de gezamenlijke religie kozen en
kiezen veel islamitische landen partij voor de Palestijnen. Hier komt ook
eigenbelang bij, omdat veel Palestijnen vluchtten naar omringende landen. Daar waren ze niet echt welkom en het merendeel woont er tot nu
toe in grote armoede en zonder perspectief in kampen. Dit geldt ook voor
de gebleven bewoners van de Gazastrook en de ‘Westbank’, omdat zij
door Israël geïsoleerd en economisch geblokkeerd zijn. De Palestijnen
ontvangen van hun ‘broeders’ weinig hulp, ondanks dat die vaak ongelooflijk rijk zijn. Alle partijen gebruiken hen als speelbal in een gevaarlijk
spel, met een desastreuze afloop. Want ten tweede is er de oude jaloerse
haat van deze volken tegenover Israël. Dit heeft al sinds de oprichting van
de staat Israël geleid tot een aantal oorlogen, en er wacht nog een allesbeslissende. Ten derde is er een oude haat van de ‘Arabische wereld’ tegen de ‘christelijke wereld’ vanwege de ongelooflijke wreedheden tijdens
de kruistochten, die werden gevoerd om ‘het heilige land’ te bevrijden –
die overigens moslim (die de heilige stad vertrapte) en Jood (die Christus
gekruisigd had) troffen. Het ‘zionistische’ Israël is voor de Arabieren daar
het symbool van. Ten vierde is de westerse wereld zelf betrokken. Deels
vanwege de altijd en overal aanwezige ‘Jodenhaat’, deels vanuit eigenbelang omdat zij voor olie afhankelijk zijn van ‘de Arabische wereld’ en
iedereen zijn geopolitieke en militair strategische positie wil behouden.
In het Oude Testament vinden we veel terug van de achtergronden van de
jaloerse haat van de ‘broedervolken’ van Israël. Adam en Eva zagen wat
die brengt: de dood; want hun zoon Kaïn doodde zijn broer Abel omdat
hij jaloers was op de zegeningen die God Abel gaf. Eén van de oorzaken
van de dodelijke jaloerse haat tegen Israël stamt uit de tijd van Abraham,
Isaäk en Jakob. Toen Abraham en Sara kozen voor een eigen oplossing
voor hun kinderloosheid, werd uit Hagar Abrahams zoon Ismaël geboren.
Hij moest hem echter wegsturen, omdat God zijn latere, uit Sara geboren, zoon Isaäk erfgenaam van Zijn beloften maakte. Tegen Hagar had
God over Ismaël gezegd: “Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn
hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem ...” (Gen
16:12). De Ismaëlieten zouden dus een oorzaak en doelwit zijn van vele
4
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conflicten. Zij gingen wonen in het gebied van de Sinaï (ten Oosten van
Egypte) tot het huidige Syrië/Irak (Assur) (Gen 25:18). De vergelijking
met een ezel zal wel zijn vanwege het achteruittrappen als dit dier iets
niet zint. Het wegsturen zonder de eerstgeboortezegen van Ismaël bijvoorbeeld. Het is één van de punten waarop Palestijnen, Arabieren en
hun geloofsgenoten zich beroepen in hun woede tegen Israël. Zij beschouwen het verhaal in Genesis als een leugen van de Israëlieten en de christenen, en lezen Ismaël waar de Bijbel het over Isaäk heeft.
De grootste ‘Jodenhater’ tijdens het Oude Verbond was Haman, die alle
Joden wilde uitroeien. De Hitler van zijn tijd dus. Haman wordt in het
boek Esther ‘de Agagiet’ genoemd. ‘Agag’ is mogelijk de benaming van de
koningen van de Amalekieten (Num 24:7, 1 Sam 25). Omdat Haman de
Jood Mordechai, die de koning van Perzië een positie boven hem gegeven
had, jaloers haatte, wilde hij “alle Joden ... verdelgen in het hele koninkrijk van Ahasveros” (Esther 3:6). Op slinkse wijze wist hij Ahasveros
ertoe over te halen hem het volk Israël te verkopen, zonder dat de koning
het wat interesseerde om welk volk het ging. Hij was verblind door de
enorme hoeveelheid zilver die Haman hem aanbood: “Indien het de koning goeddunkt, moge een bevelschrift uitgaan om het uit te roeien; dan
zal ik tienduizend talenten zilver afwegen en het ter hand stellen aan hen
wier werk het is die te storten in de schatkist van de koning” (3:9). In de
bekende Oosterse beleefdheidsvorm antwoordde de koning: “Het zilver
zij u geschonken en ook het volk om daarmee te doen wat goed is in uw
ogen” (vs 11). Wat minder mensen in zijn uitgestrekte rijk deed er niet
toe; vooral omdat het “verstrooid en afgezonderd leeft onder de volken
in alle gewesten van uw koninkrijk, en zijn wetten verschillen van die van
alle volken, maar de wetten van de koning volbrengt het niet, zodat het
de koning niet betaamt het met rust te laten” (vs 8). Kennelijk waren velen in het Medisch-Perzische Rijk maar al te graag bereid mee te werken
aan het plan van Haman (ook dat kennen we uit de tijd van Nazi’s en anderen die openlijk of heimelijk met hen meededen of sympathiseerden
met hun Jodenhaat), want de dag waarop de genocide plaats moest vinden was “de dag waarop de vijanden van de Joden gehoopt hadden hen
te overweldigen” (9:1). Mordechai en Esther wisten echter het plan te
verijdelen. De Joden vieren dit nog altijd tijdens het Purimfeest. De haat
tegen Israël van Iran (het vroegere Perzië) heeft dus een lange geschiedenis, en het zou ons daarom niet moeten verwonderen dat vooral dit land
de grote hater van Israël is, en tegenstanders van het Joodse zionisme
stimuleert met propaganda, middelen en mensen.
J.K.D.
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Overdenking
Wie kan vol overtuiging zeggen volledig eensgezind te zijn
met God, en daarom een gevoel van vrede met Hem te hebben,
of zelfs een leven te leiden dat vol is van die vrede? Toch schrijft

Paulus: “En Hij, de Here van de vrede, geve u de vrede, voortdurend, in elk
opzicht” (2 Tes 3:16). Het hier gebruikte Griekse woord voor vrede (ei-reenè) betekent: voorspoed, innerlijke rust, kalmte, één zijn met God. Deze
vrede is niet van menselijke oorsprong. Het is niet wat u voelt op een mooi
stil plekje in de natuur, waar u heerlijk tot rust kunt komen; geen prachtige
zonsondergang; niet het onderuitgezakt genieten van wat tijd voor uzelf als
de kinderen naar bed zijn. Geen van deze dingen heeft iets te maken met
werkelijke vrede: de vrede van God. Het goede nieuws is echter, dat de God
van de Vrede wil dat u een diep gevoel van vrede, kalmte en rust heeft. Hij
wil u in elk opzicht en op elk moment van uw leven Zijn vrede geven.
Waarom heeft u dan soms het idee dat u die vrede niet ervaart? Een leven vol
spanning, frustratie, angst, neerslachtigheid en boosheid geeft u eerder het
tegenovergestelde gevoel dan wat de Bijbel u vertelt over die vrede. “Vrede
laat ik u, mijn vrede geef ik u” zei Jezus (Joh 14: 27). Paulus verkondigt “het
evangelie van de vrede”. Er wordt wel gezegd: ‘het hangt van je natuur af of
je vrede hebt’, of ‘sommige mensen kunnen problemen beter aan dan anderen, en daardoor kunnen ze makkelijker in vrede met alles en iedereen leven.’ Vanuit Bijbels oogpunt kan dat niet waar zijn. Want zou het dan eerlijk
zijn van Paulus, te zeggen dat die vrede deel uitmaakt van de Geest, van het
ware christelijke karakter? Als het wel waar is, houdt dit in dat sommigen die
vrede niet kunnen ervaren omdat ze daar gewoon niet toe in staat zijn.
De geweldige bemoediging is echter dat iedere gelovige deze vrede kan bezitten, ook u, ongeacht uw omstandigheden, of uw persoonlijkheid. Zet daarom het idee van u af dat vrede en omstandigheden hand in hand gaan, en dat
u geen vrede kunt hebben vanwege een bepaalde situatie in uw leven. Innerlijke vrede is niet afhankelijk van wat er zich afspeelt in uw leven, van de
positieve of negatieve dingen om u heen. Stel: u stapt met een rustig gevoel
uit bed, maar er zit tussen de post een hoge rekening die u niet verwachtte,
u krijgt de wasmachine ook niet aan de praat, en één van uw lieverdjes laat
ook nog eens de jampot stukvallen terwijl u geen tijd heeft die kleeftroep op
te ruimen omdat u anders te laat op uw werk komt, is het dan gedaan met
uw rust, verliest u uw geduld en reageert u dat de rest van de dag af op anderen? (Wat betekent dat die nu de last dragen van uw verbroken kalmte en
rust.) Dan hangt uw innerlijke vrede inderdaad af van wat er om u heen gebeurt, of hoe u door anderen behandeld wordt, of van het weer. Dan heeft u
— ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt, maar het moet gezegd worden —
6
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een vals gevoel van innerlijke rust; uw ‘vrede’ is niet echt. Echte innerlijke
vrede zou een deel moeten zijn van de gezindheid van een navolger van
Christus Jezus. Dit betekent niet dat u nooit dingen fout doet, of nooit eens
boos wordt, nooit ergens bezorgd over bent, nooit gespannen of geërgerd
kunt zijn, of u zich nooit het slachtoffer van iets voelt. Het is volkomen begrijpelijk dat er soms dingen zijn die u dwars zitten, en waarover u zich druk
maakt of bezorgd bent. Maar het mag niet voortdurend zo zijn, uw leven mag
er niet door bepaald worden; want de normale christelijke gedachtegang is
er een van vrede. Dat klinkt misschien ongelooflijk, maar toch is het mogelijk. Denk eens aan Jozef, de zoon van Jakob. Hij had een innerlijke vrede,
die uit een negatieve gedachtegang voorkwam! Nergens lezen we dat hij zich
beklaagt over de wrede behandeling die zijn broers hem geven, of de valse
beschuldiging door de vrouw van zijn baas Potifar. Wat hij moet doorstaan is
genoeg om de meest kalme, verdraagzame man verbitterd te maken. Zijn
commentaar? God heeft het beste met hem voor, en via hem met andere
mensen. Wat Jozef bezat was echte vrede. Hij zag alles vanuit het grotere
perspectief: God is almachtig. Jozef wist: wat er ook met mij gebeurt, op
Hem kan ik vertrouwen. Dit toont ons de basis van zijn geloof. Stefanus is,
terwijl hij gestenigd wordt, in staat vast te houden aan zijn innerlijke vrede.
Hij sterft nota bene met woorden van vergeving op zijn lippen.
Paulus raadt aan de vrede van Christus te laten regeren in uw hart zodat u
daar naar luistert (Kol 3:15). Maar denk eens aan de omstandigheden waarin
hij deze woorden schrijft. Als gevangene in Rome verwacht hij elk moment
het bericht van zijn terechtstelling. Valse leer duikt dan al overal op, en keizer Nero vervolgt de christenen. Dit is de leefwereld van de volgelingen van
Jezus Christus, en Paulus schrijft over VREDE... Volgens hem is het mogelijk
de vrede van God in ons hart te hebben, terwijl we in omstandigheden verkeren van dood, gevaar, bitterheid of haat: “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden: want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer,
genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In
elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als
in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in
hem die mij kracht geeft” (Flp 4:11-13). Het maakt niet uit wat er in zijn leven gebeurt; of dingen goed gaan of niet, of hij nu honger lijdt of geen kleren meer aan heeft, hij heeft vrede! Hij aanvaardt elke situatie in zijn leven.
Wat een voorbeeld! Hij had de vrede van God die het gewone begrip van vrede ver te boven gaat. Het soort vrede dat God ieder mens aanbiedt, ook u.
Hoe groot zal ook uw innerlijke rust zijn als u die volledig aanneemt en een
plaats geeft in uw leven. De omstandigheden veranderen weliswaar niet,
maar wel de manier waarop u daar op reageert en mee omgaat.
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Het is de moeite waard de kernwoorden in Filippenzen 4:4-7 te bekijken:
Paulus roept u op u altijd te verblijden in de Here (vs 4); belooft dat de
Here dichtbij is (vs 5); spoort aan nergens bezorgd over te zijn en overal
voor te bidden en te danken (vs 6); belooft dat wie dit dagelijks doet, de
vrede van God zijn of haar hart en geest zal bewaren (vs 7). Het geheim
van echte vrede ligt in het leren God te prijzen in elke situatie waarin u
zich bevindt, omdat u weet en erop vertrouwt dat hij alle dingen weet
en bestuurt. Wie geleerd heeft God te danken wanneer de zon schijnt en
als het regent, heeft echte vrede gevonden. Wie werkelijk beseft dat
zijn of haar hele leven in Gods hand ligt, heeft geleerd dat Hij met hem
of haar is in goede en slechte tijden.
Stel dat uw gezondheid plotseling sterk achteruit gaat, of uw baan, uw
huis, uw reputatie, of zelfs uw geliefde verliest. Misschien is één van deze dingen u al overkomen. Is uw vertrouwen op God dan groot genoeg om
vast te houden aan Zijn belofte dat Hij voor u zorgt? Als dat zo is, voelt u
innerlijke rust. Het lijkt onmogelijk, maar toch kan het als u de vrede
van God laat regeren in uw hart, door te vertrouwen op God, hoe droevig
of erg uw situatie ook is, die alles laat meewerken ten goede. Ook op die
momenten in uw leven dat u werkelijk niet kunt begrijpen hoe wat er
gebeurt u vooruit kan helpen. Wie de vrede van God heeft blijft niet in
de put zitten. De Bijbel vertelt dat alle dingen ten goede bedoeld zijn
voor Gods kinderen, maar niet dat al die dingen goed en fijn zijn. Zelfs
nare en erge gebeurtenissen waardoor u geneigd bent er bij de pakken
neer te gaan zitten, moet u bekijken in het licht van Gods manier om uw
leven te leiden naar een goed resultaat: God beproeft ons “tot ons
nut” (Heb 12:10). De hemelse Vader kan u Zijn vrede geven, als u volledig op Hem vertrouwt en erkent dat Hij een doel met uw leven heeft.
Het is belangrijk te begrijpen dat vrede en geloof hand in hand gaan.
Markus 5 vertelt over een vrouw die om haar geloof wordt genezen en
met volledige vrede van Jezus naar huis gaat. Hoofdstuk 14 gaat over het
geloof van een vrouw die Jezus’ voeten wast en zalft met mirre. Haar
zonden worden vergeven en ook zij kan verder leven in volledige vrede.
Hoe kunt u dit gevoel van innerlijke vrede in God opbouwen? Hoe kunt u
de kloof tussen uw problemen en duurzame vrede met God overbruggen?
De vrede van God komt niet zomaar aanwaaien, en kan ook niet zomaar
gemaakt worden. Het is een gave van een liefhebbende God. Hoe meer u
luistert en leert wie die God is, en begrijpt wat Hij van u verlangt, hoe
meer deze vrede groeit. Geloof in Gods verlossingswerk in en door Zijn
Zoon kan uw gedachten veranderen en u ware vrede geven. Want door
Zijn vergeving op grond van het offer van Jezus wordt de last van uw
schulden van uw schouders genomen. Vertrouw daarom dat Jezus de zon8
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de en de dood werkelijk overwonnen heeft. Probeer u niet langer te laten beïnvloeden door de pijn, schuld en schande van uw eerdere zonden. Het maakt niet uit wat u gedaan heeft en hoe slecht het was. Zet
het uit uw hoofd; laat uw verleden rusten; het kan niet veranderd worden.
Laat echte vrede uw hart beheersen en uw geest vrij maken. Maar strijd wel
tegen de verleidingen tot nieuwe zonden; want hoe meer we onze begeerten
en eigen wil volgen, hoe sneller de vrede van God zal vervagen en verdwijnen. Hoe minder u toegeeft aan verkeerde dingen, des te groter is de kans op
werkelijke stilte en een gevoel van diepe vrede in uw leven, die alle begrip
te boven gaat. Maar uw eigen ‘ik’ staat soms in de weg om de ‘vrede van
God’ te ervaren. Dat kan alleen veranderen als u Zijn invloed in uw leven
toelaat; de theorie van de waarheid, en wat u ervan begrijpt, in uw leven in
praktijk brengt. De vrede van God groeit wanneer uw geloof u een nederig
vertrouwen geeft. Geloof in wat God voor u wil zijn. Hij is vol genade en
trouw. Vertrouw de manier waarop Hij in uw leven werkt. Wees ervan overtuigt dat Hij u liefheeft, ondanks uw zwaktes en onvolmaaktheden, en dat
Hij het goede werk dat Hij in u begonnen is wil afmaken. Leer tot God te naderen, en als u Hem daarom vraagt zal Hij dichtbij u zijn. Als er iets verkeerd
gaat in uw leven, denk dan aan God en wees dankbaar voor het goede dat Hij
u ook geeft. Het is misschien een idee om voor uzelf een lijst te maken van
elke goede gave die God u heeft gegeven. Van de kleinste die u anders gemakkelijk over het hoofd ziet, tot de grootste van Zijn liefde en genade in
Zijn Zoon. Dit helpt om niet te klagen over wat God in uw leven toelaat, zodat u leert meer en meer op Hem te vertrouwen en Hem lief te hebben. Dit
geeft u vrede. Klagen en mopperen betekent eigenlijk dat u kritiek heeft op
de manier waarop God met u bezig is, en dat u Zijn wil niet aanvaardt.
Laten we tot slot stilstaan bij de laatste uren van Jezus’ leven, als een voorbeeld van innerlijke vrede. In Johannes 19 staat dat Pilatus Hem had laten
geselen. De soldaten hadden hem daarna een doornenkroon op het hoofd gedrukt en een scharlaken gewaad aangetrokken. Pilatus probeerde erachter te
komen wat de aanklacht tegen Jezus was. “Toen Pilatus dit hoorde, werd hij
nog meer bevreesd” (vs 8). Pilatus kende op dat moment zeker geen vrede.
Hij moet als een ijsbeer rondgelopen hebben, de onrust zelve. De overpriesters en hun dienaren schreeuwden: “Kruisig hem, kruisig hem!” Er was totale
wanorde, terwijl de Joden bleven roepen en schreeuwen naar Pilatus: “Als je
deze man los laat, ben je geen vriend van de keizer!” De overpriesters, hun
dienaren en de Joden hadden zeer zeker ook geen vrede. De enige die vrede
uitstraalde was Jezus. Hij bleef rustig en kalm terwijl dit hele drama zich
ontplooide. De man die het meest leed en op zo’n wrede wijze moest sterven, kende juist de meeste vrede. Hoe was dat mogelijk? Hij had de vrede
van God, want Hij geloofde Diens kracht. Dat was waar Zijn geloof en vertrouwen op steunden, en dat gaf Hem innerlijke rust en kracht.
K.K./J.K.D.
9

Het

evangelie in Jezus’ wonderen
3. Heer over de wind en de golven

Vanaf veel plaatsen op de heuvels en bergen van zijn land kon de Israëliet
in het Westen de Middellandse Zee in de verte zien liggen. Vanaf de berg
Karmel in het noorden tot de vlakke delta van Egypte in het zuiden loopt de
kust in een rechte lijn, zonder kaap of kreek. Langs die kust woonde een
Israëliet normaal gesproken niet, want de kale zandvlaktes en duinen waren
niet geschikt voor het verbouwen van de drie voornaamste bestanddelen in
zijn voedselpakket: tarwe, olijven en druiven. Het uitgestrekte, voortdurend
in beweging zijnde, water was een vreemd element, heel anders dan de vaste bodem onder zijn voeten. Vandaar dat het reizen op zee hem gewoonlijk
onbekend bleef. God toonde zijn heerlijkheid door daar als Enige over te
schrijden: “U betreedt met uw paarden de zee, de schuimende vloed van de
grote wateren” (Hab 3:15); “Hij schrijdt voort over de hoogten van de zee...
Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen” (Job 9:8,10).

De Israëliet zag in de voortdurende beweging van de zeeën en grote rivieren, en het woelen van de golven in een storm, het beeld bij uitstek van het
ongedurige en onrustige streven van mensen en volken, waaruit conflicten
en wrede strijd oplaaien: “De goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept,
dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen” (Jes 57:20).

Al was hij zelf gewoonlijk geen zeevaarder, de Israëliet wist toch iets van
de gevaren van een storm voor wie met schepen de zee bevaren en handel
drijven op de grote wateren. Een psalmist gebruikt een schrikwekkende ervaring op zee als vierde en laatste illustratie van de benauwdheden, die
mensen overvallen en waaruit zij door de goedheid van de Here worden verlost: “Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog
hief; zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten, hun ziel verging
van ellende; zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al hun wijsheid werd verslonden. Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en
Hij voerde hen uit hun angsten; Hij maakte de storm tot een zacht suizen,
zodat de golven stil werden” (Ps 107:23-32).

In vergelijking met de zee, “groot en wijd uitgestrekt”, lijkt het Meer van

Galilea — dat slechts 21 km lang en nergens meer dan 13 km breed is — een
veilige en effen kom. Maar de steile heuvels rondom het Meer — die binnen
een afstand van 1 km tot 400 m. boven de waterspiegel rijzen — zuigen als
door een trechter de vochtige, koude luchtstromen vanuit het westen naar
beneden, zodat plotseling hevige stormen kunnen opsteken. Zo beleefden de
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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)
discipelen eens, met de slapende Here als hun kostbare vracht, de benauwdheid die de psalmist eeuwen eerder zo levensecht had beschreven. Maar
met Jezus, op wie zij hun vertrouwen stellen, in hun midden is het deze
keer niet alleen de Here in de hemel tot wie zij in hun benauwdheid om
hulp roepen. In paniek schudden zij hun Here op aarde wakker, en hun ongewoon brutale en verwijtende vraag aan Hem verraadt in welke doodsangst
zij verkeren: “Meester, trekt U zich er niets van aan, dat wij vergaan?” (Mar
4:38). Want ook hun zielen vergaan van ellende. Zij verwachten natuurlijk
dat de Here, nu Hij wakker is en hun toestand ziet, al zijn aandacht zal richten op het acute gevaar en zal ingrijpen om hen te redden. In plaats daarvan is zijn eerste zorg niet de tomeloze wind en het ziedende water, maar
het teleurstellend gebrek aan vertrouwen onder zijn discipelen. Hoe is het
mogelijk dat zij, na alles wat zij van Hem hebben gehoord en gezien, en ondanks dat zij weten dat Hij de Zoon van God, de Messias, is, plotseling zo
doodsbenauwd kunnen zijn? “Waarom bent u bevreesd, kleingelovigen?”
Waar is hun vertrouwen in hun Here, en in de bijzondere roeping die Hij hun
als zijn apostelen in het vooruitzicht heeft gesteld? Pas daarna richt Hij Zich
tot de zware windvlagen en de hoge golven, met het bevel: “Zwijg, wees
stil!”. Bij het spreken wordt de onstuimige zee ineens zo glad als een spiegel: “En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.” Na zo’n storm rollen de golven gewoonlijk een paar dagen heen en weer van oever tot oever,
maar nu is het water zo glad als een spiegel.

Er zijn aanduidingen genoeg in de evangeliën dat zijn discipelen oorspronkelijk veel van de betekenis van Jezus’ woorden en wonderen is ontgaan:
“En zij begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef hun duister en zij
wisten niet, waarvan gesproken werd” (Luc 18:34); “Bent ook u nog onbevattelijk? Begrijpt u niet?” (Mat 15:16); “Ziet u het nog niet in?” (Mat 16:9).
Pas later hebben zij teruggedacht aan wat zij hadden gehoord en gezien, en
— dank zij de verlichtende invloed van de Parakleet (Christus’ aanwezigheid
in de Geest) — zijn zij tot inzicht gekomen. Toen hebben zij ook dit stillen
van de storm beter begrepen en antwoord gekregen op hun eigen vraag
daarna: “Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzamen?” (Luc 8:25). Toen hebben zij ongetwijfeld begrepen dat Hij ook dit wonder, evenals alle andere, had gedaan
door de kracht die God Hem, Zijn geliefde Zoon, had geschonken. In zijn
rede op de Pinksterdag herinnert Petrus zijn gehoor aan “de krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft” (Hand
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2:22). Iets dergelijks vinden we ook in zijn toespraak in het huis van Cornelius: “hoe God [Jezus van Nazaret] met de heilige Geest en met kracht heeft
gezalfd” (Hand 10:38). Uit deze beide uitspraken blijkt dat Petrus ook in het
stillen van de storm op het Meer de indrukwekkende kracht van God ziet,
die Hij Zijn Zoon toevertrouwde na diens doop door Johannes de Doper. Ook
in dit wonder hebben de apostelen de heerlijkheid aanschouwd van de Eniggeborene van de Vader.

Dank zij de door de Parakleet geschonken inzichten hebben de apostelen
ongetwijfeld de diepgaande zinnebeeldige betekenis gezien van het stillen
van de storm. Jezus is niet alleen Verlosser uit de nood maar ook uit de
dood. Op de opstandingsdag, bij zijn wederkomst uit de hemel, zullen de
woorden van die psalm over Gods redding een nog grotere vervulling vinden:
“Dat de verlosten van de HERE zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost en uit de landen heeft verzameld, van het oosten en
van het westen, van het noorden en van de zee” (Ps 107:2,3).

Ook dit wonder is doordrongen van symbolische betekenis. Het bedaren van
de zee komt in het Oude Testament meermalen voor als beeld van Gods
heerschappij over de weerbarstige en opstandige koninkrijken van deze wereld: “U heerst over de overmoed van de zee; als haar golven zich verheffen, stilt U ze” (Ps 89:10); “Die het bruisen van de zeeën doet bedaren, het
bruisen van haar golven en het rumoer van de naties” (Ps 65:8); “Boven de
stemmen van vele wateren, van de geweldige baren van de zee, is de HERE
geweldig in de hoge” (Ps 93:4). In zijn beschrijving van de wereld in de eindtijd maakt Jezus gebruik van dit vertrouwde beeld van een woelige zee, om
de onrust in de samenleving te schetsen: “radeloze angst onder de volken
vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen
van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen” (Luc
21:25,26). Het zal in deze toestand zijn dat “de Mensenzoon zal komen op
een wolk, met grote macht en heerlijkheid” (vs 27), en de profetische naam
van Vredevorst waarmaken: “Hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn
heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee” (Zach 9:10).

De evangelisten vertellen dat Jezus de wind en wilde wateren bestrafte,
evenals Hij bijvoorbeeld de schoonmoeder van Petrus genas door haar koorts
te bestraffen. In de beide gevallen beveelt Jezus een demon, zeggende
(volgens een letterlijke vertaling): “Zwijg, wees gemuilkorfd!” (Mar 4:39).
Het woord wordt zo vertaald in 1 Korintiërs 9:9 en 1 Timoteus 5:18, en op
een paar andere plaatsen gebruikt voor het doen stilzwijgen van mensen.
Wij weten dat de beruchte stormen op het meer van Galilea, evenals koorts
en ziekte niet veroorzaakt worden door demonen. Jezus maakt gebruik van
de toenmalige opvattingen om op effectieve wijze de Hem door de Vader
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geschonken macht te demonstreren. Het zal dan niet toevallig zijn dat Marcus na het wonder van het stillen van de storm de genezing van een bezetene verhaalt.

De discipelen hebben ook bij een andere tocht over het Meer met storm te
kampen gehad, maar in heel andere omstandigheden. Jezus’ poging een
rustpauze voor zichzelf en zijn discipelen te nemen door het Meer over te
steken, mislukt als een grote menigte Hem lopend langs de oever van de zee
achterna gaat. Na een lange dag van onderwijs en genezingen verzadigt Hij
meer dan vijfduizend mannen — hun vrouwen en kinderen niet meegerekend
— met zoveel brood als zij willen eten. In hun enthousiasme wil de menigte
Hem met geweld meenemen, om Hem tot hun Koning uit te roepen. Voordat
Hij zich terugtrekt in de eenzaamheid van de bergen rond het Meer, om met
zijn Vader te zijn, zendt Jezus de discipelen met hun boot terug naar de
andere kant van het Meer. Wil Hij zo voorkomen dat zij ertoe verleid worden de menigte te steunen in hun poging Israëls Messias Koning te maken?

De terugtocht naar Kapernaüm is moeizaam. Donkere wolken bedekken de
maan, de wind is tegen en hoge golven slaan tegen het schip. Midden op het
Meer zien zij in het duister vaag een figuur die moeiteloos over de golven
loopt. Het onnatuurlijke schouwspel boezemt de discipelen angst in, en ze
schreeuwen tegen elkaar: “Het is een spook!” Dichterbij gekomen herkennen zij het gezicht van hun Here, en opgelucht nemen zij Hem in de boot.
De wind wordt ineens stil en zij bereiken zonder moeite hun bestemming.

Achteraf hebben de discipelen ongetwijfeld ingezien dat ook dit niet toevallig gebeurde, maar deel uitmaakte van hun zeer bijzondere opleiding. De
dag zou komen dat het volk hun Here met geweld zou meevoeren; nu niet
om Hem Koning te maken, maar om Hem over te leveren aan de Romeinse
stadhouder, eisend dat Hij gekruisigd zou worden. De duisternis van onbegrip en verbijstering zou over hen komen, waarvoor Hij hen gewaarschuwd
had: “Ik zeg u, u zult schreien en weeklagen ... u zult u bedroeven, maar uw
droefheid zal tot blijdschap worden” (Joh 16:20); want “nog een korte tijd”
en zij zouden Hem tot hen zien komen. Zo zou het ook zijn wanneer zij, als
zijn apostelen, met het evangelie uitgezonden zouden zijn over de wereldzee en moeten kampen met tegenwind en eenzaamheid. Hun Here zou hen
nooit in de steek laten. Zijn plotselinge verschijning op het Meer van Galilea
was bedoeld om hen ervan te overtuigen dat, krachtens de Hem van God
geschonken heerlijkheid, voor Hem geen duisternis te diep, geen golven te
hoog, en geen zee te breed is, om hen in het midden van dat geweld te vinden en met hen te zijn. Deze verzekering geldt in het bijzonder voor volgelingen van Jezus die leven in de donkere eindtijd, wanneer de Heer opnieuw
plotseling zal verschijnen en hen zal brengen in zijn Koninkrijk.
A.H./J.K.D.
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Doop door Water en Geest
Een nieuw verbond in Christus

Van jongs af aan werden de kinderen in Israël, door onderwijzing uit de wet, opgevoed in de wegen van God. Zo maakten zij zich Zijn inzettingen eigen. Het
gaat echter niet om het van buiten leren daarvan, maar om de gezindheid die
past bij een lid van Gods volk. Er moest zich een goddelijke gezindheid ontwikkelen door strijd tegen de begeerten van hun vlees en de bede tot God hun leven te
leiden en hen een Hem toegewijd hart te geven. Vanwege de ontoereikendheid
van de geboden, door de machteloosheid van de mens daar volmaakt naar te leven, beloofde God “dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw
verbond sluiten zal. 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 hen sluiten zal na deze dagen ...: Ik zal mijn
wet in hun binnenste leggen en die 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 Mij kennen ... want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer gedenken” (Jer 31:31-34). De schrijver van de brief aan de Hebreeën citeert deze
passage, als hij laat zien dat dit nieuwe verbond tot stand is gekomen in Christus
Jezus (Hebreeën 8). En hij bewijst dit nog eens vanuit het eenmalige offer van
Christus, dat alle offers in de tempel overbodig maakte: “Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. En ook de heilige
Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmee Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal
mijn wetten in hun verstand leggen, en die ook in hun harten schrijven, en hun
zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken” (zie Heb 10:1-18). Zijn
conclusie is daarom: “Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee
het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver
van verdwijning” (Heb 8:13). Niet Mozes is voortaan de middelaar
(tussenpersoon) van het verbond van God met mensen, maar Christus: “... die
door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft,
ons bewustzijn reinigende van dode werken, om de levende God te dienen. En
daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had
ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de
geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden” (Heb 9:15).
Paulus gaat enkele keren in op het oude verbond, dat God in de woestijn sloot
met de Israëlieten, gebaseerd op een wet en de besnijdenis. Predikers van het
heil in Christus noemt hij “dienaren van een nieuw verbond, niet van de letter,
maar van de Geest, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Kor
3:6). Zij die levend zijn geworden door de doop en de Geest, noemt hij “een
brief van Christus”, “kenbaar en leesbaar voor alle mensen, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet
op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten” (vzn 2 en 3).
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Veel Joden zagen hun besnedenheid als teken van hun behoudenis. Zij waren kinderen van Abraham, dus ... Maar ook Paulus, die eerst ijverde voor de wet en de
besnijdenis, was door Jezus’ onderwijs (Luc 24:27, Hand 22:14,15, Gal 1:11,12)
gaan inzien dat deze dingen voorlopig waren, dat hij en zijn volksgenoten schuldig en dus strafwaardig waren voor God, en dat er iets heel anders en veel beters
nodig was om het eeuwig leven te kunnen beërven. Denkend aan de voortdurende strijd die hij als Jood voerde tussen de kennis van de wet en de begeerten van
het vlees, roept hij uit: “Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam
van deze dood?” Met een zucht van verlichting geeft hij zelf het antwoord daarop: “God zij dank door Jezus Christus, onze Here!” (zie Rom 7:13-26).

Behoudenis door geloof

In de Romeinenbrief toont Paulus het grote contrast tussen een leven in het vlees
en een leven in de Geest, verpersoonlijkt in Adam en allen die hem navolgen in
zijn ongehoorzaamheid aan God, en Christus Jezus met allen die Hem navolgen in
een leven van gehoorzaamheid aan God. De brief is doordrongen van het besef
dat wij van nature geneigd zijn te leven naar het vlees, en dat een radicale verandering nodig is om naar Gods wil te (kunnen) leven. Dat begint met geloof in
Zijn aanwezigheid en werkzaamheid, in de overtuiging dat Hij doet wat Hij zegt:
“Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend” (Rom 4:3).
Paulus voert aan dat God Abraham rechtvaardigde voordat hij werd besneden en
er een geschreven wet was: “En het teken van de besnijdenis ontving hij als het
zegel van de gerechtigheid van dat geloof, dat hij in zijn onbesneden staat bezat” (vs 11). De wet en de besnijdenis kunnen een mens niet behouden. Wie besneden is zal moeten leven in het geloof van de man aan wie God om zijn geloof
het teken van Zijn verbond gaf. In lijn met wat Mozes zei in Deuteronomium,
zegt Paulus: “Want ... niet dat is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt ... de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de
letter” (Rom 2:28,29). Maar vanwege de onbesnedenheid van hart van de meeste
nakomelingen van Abraham had God hen een wet gegeven, om hen te tonen wat
zonde is en te bewegen tot berouw daarover en vervolgens bekering daarvan. De
wet is er dus bijgekomen (Rom 5:20), en de mens die besneden was, en wilde
leven, moest deze volmaakt nakomen. Het probleem was dat de wet één was. De
overtreding van één gebod maakte de mens dus tot overtreder van de hele wet.
“Want besneden zijn heeft wel betekenis, indien u de wet volbrengt, maar indien
u een overtreder van de wet bent, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden” (Rom 2:25). Niemand kon door het houden van de wet gerechtvaardigd worden: “uit werken van de wet zal geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden,
want wet doet zonde kennen” (Rom 3:20). Door de veroordeling van de zonde
was de wet daarom een vloek geworden voor wie daaronder leefden.
En nu zien we de reden waarom Paulus God zo dankbaar is: “Nu is echter buiten
de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de
profeten getuigen, en wel gerechtigheid van God door het geloof in Christus,
voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven [lopen mis] de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God
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voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed ... om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als
Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is” (Rom 3:21-26). Dat is wat
hij, ondanks zijn kennis van de letter van de Schrift, nooit gezien had. In de kern
komt het er op neer dat a. niemand behouden wordt indien Christus Jezus zichzelf niet als een offer gegeven had, en b. iemand alleen behouden kan worden
door dat in geloof te erkennen en er naar te handelen. Over dit laatste zegt Paulus dat God ieder mens zal vergelden naar zijn werken: “hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige
leven; maar hun, die zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap” (Rom 2:7,8). De waarheid ongehoorzaam zijn is: niet doen wat God van ons vraagt (wat ongeloof toont
in wat Hij heeft gezegd). De meeste mensen die de waarheid van de Schriften
leren kennen, weigeren zich te laten dopen onder belijdenis van zonde. Daarom
ontvangen zij de heilige Geest niet, waardoor zij van binnenuit vernieuwd hadden kunnen worden tot geestelijk mensen, in wie Gods liefde woont en werkt.

De vloek van de wet weggenomen
In hoofdstuk 6 legt Paulus uit wat de doop is: een vereniging met de dood en opstanding van Christus. In hoofdstuk 5 maakt hij het opstapje voor zijn uitleg:
“God ... bewijst zijn liefde ten opzichte van ons, doordat Christus, toen wij nog
zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij daarom, nu door
zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als
wij, toen wij vijanden van God waren, met God verzoend zijn door de dood van
zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat
Hij leeft” (Rom 5:8-10). Om dat te effectueren moet de vloek van de wet worden
weggenomen. Dat kan alleen door in de dood van Christus te sterven voor die
wet: “mijn broeders, u bent dood voor de wet door het lichaam van Christus” (Rom 7:4); “Zo is er dan geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus
zijn. Want de wet van de Geest van leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt
van de wet van de zonde en van de dood. Want waar de wet niet toe in staat
was, 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, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die
niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want zij, die naar het vlees
zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben
de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar
de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het
vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet van
God ... U daarentegen bent niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien
de Geest van God in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet
heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam
dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid” (Rom
8:1-10). Christus maakt in de Geest woning in wie in Hem geloven en doen wat
God vraagt. De eerste stap van geloof en gehoorzaamheid is zich laten dopen,
zoals ook Paulus het bevel kreeg: “Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen,
onder aanroeping van zijn naam” (Hand 22:16).
J.K.D.
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Bomen in de Bijbel
3.

de vijgenboom

De vijgenboom hoort bij de bomen en struiken die het meest voorkwamen in
Israël. Geen wonder dat we deze boom in de Bijbel regelmatig tegenomen in
voorbeelden, spreekwoorden en in het onderwijs van Jezus. Zitten onder je
vijgenboom, bijvoorbeeld, was niet zomaar lekker in zijn schaduw zitten,
maar een plek om te bidden en te denken aan God. Wanneer Jezus tegen
Nathanaël zegt: “Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder
de vijgenboom zat” (Joh 1:48), begrijpt hij dat Jezus zijn hart kent en weet
dat hij uitkijkt naar de komst van de Messias en zijn Koninkrijk.
De vijgenboom is niet kieskeurig en kan zelfs op rotsachtige grond groeien.
Het is een bijzondere boom om te zien, die door goed snoeien pas zijn vorm
krijgt, anders wordt het een warrige struik. Een goed gesnoeide boom krijgt
een mooie brede, kronkelige stam met laaghangende takken. Door de grote
bladeren krijgt hij een enorm bladerdak, waaronder je heerlijk in de schaduw kunt zitten. In veel wijngaarden in Israël zag je daarom ook een vijgenboom. Een ideale rustplek in de brandende zon, en een plek om samen te
komen voor de uren van het gebed. De takken zijn een mooie verstopplek
voor kinderen. De tollenaar Zacheüs denkt dat hij zich daar kan verbergen,
zodat hij Jezus kan zien zonder door anderen gezien te worden (Luc 19:4).
Het hout is duurzaam, zacht en buigzaam, en zeer geschikt voor houtsnijwerk en allerlei huishoudelijke artikelen. Het heeft een mooie structuur en
ruikt heerlijk. De Egyptenaren hadden nog een andere toepassing: zij gebruikten het graag voor kisten voor de mummies.
Een vijgenboom kan wel drie keer per jaar vruchten dragen. De eerste
vruchten zijn heel bijzonder en belangrijk. Zodra de boom gaat uitlopen,
wat de zomer aankondigt, komen in de oksels van het blad kleine vruchten.
Jezus zei: “Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen
en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is” (Mar 13:28). Deze
vruchten blijven wat hard, maar zijn heel voedzaam. Zijn die er niet, dan is
de boom onvruchtbaar. Jezus zocht op een dag in een boom naar deze
vruchten, maar vond ze niet. Het was dus een onvruchtbare boom, die Hij
vervloekte. De buitenkant zag er mooi en vruchtbaar uit, maar van binnen
was hij dood. Een beeld van de Joden, waarvan Hij vrucht had mogen verwachten, maar die zichzelf dienden en niet God. In Zacharia 3:10 staat een
prachtige belofte van het Koninkrijk van God, waar wij — net als Nathanaël
deed — naar uit mogen kijken: “Op die dag — spreekt de HEER van de hemelse machten — zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de
vijgenboom” (vergelijk 1 Kon 4:24b,25).
N.D.
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Ontmoeting

met:

In de Handelingen van de apostelen en de brieven van Paulus komen
we vele namen tegen van mensen rond Paulus over wie weinig bekend is. Toch kan het weinige dat over hen wordt verteld, met wat
inlevingsvermogen in hun omstandigheden, ons veel leren.
Aan het eind van de brief aan de Romeinen (16:1,2) noemt Paulus
de naam Fébe. Zij is “onze zuster, dienares van de gemeente in
Kenchrae.” Dit was de havenplaats van de stad Korinte, waar Paulus
de brief schreef. Hij was van plan naar Jeruzalem te gaan en daarna naar Rome. In de brief legt hij het evangelie uit dat hij overal
verkondigt. Omdat je een brief niet op de post kon doen, moest
iemand die brengen. Dat was niet zonder gevaar gezien de vijandigheid tegenover christenen, en de vele rovers die je op zijn minst
konden uitschudden. Het is daarom opmerkelijk dat een vrouw de
brief brengt. En wel een die een steunpilaar van de gemeente en
van Paulus persoonlijk blijkt te zijn. Die zich inzet ten behoeve van
broeders en zusters in het geloof, en daarom een leegte achter zou
laten als zij tijdens haar missie zou omkomen. Het is aannemelijk
dat Paulus de veiligste weg voor haar koos, namelijk per schip.
Maar zoals hij zelf ervoer was dat ook niet zonder gevaar, omdat
Joden op het schip waarmee hij naar Jeruzalem wilde varen een
aanslag op hem wilden plegen. Maar ook in Rome was het niet veilig, zeker niet voor een vrouw alleen. Zij moet dus dapper en vol
vertrouwen zijn geweest, want zij zette haar leven op het spel.
Datzelfde kan worden gezegd van Epafroditus, een broeder uit Filippi, die namens de gemeente daar naar Rome reist om Paulus te
ondersteunen in zijn nood tijdens zijn gevangenschap. De vijandschap tegenover de christenen was toen groot, en de reis was, mede gezien het geld dat Epafroditus bij zich had, erg gevaarlijk. Tijdens zijn verblijf in Rome is hij Paulus’ “broeder en medearbeider
en medestrijder” geweest, die is gekomen “om mij te helpen in wat
ik nodig had.” Paulus wijst in zijn brief aan de gemeente in Filippi
(2:25-30) niet alleen op wat Epafroditus voor hem is en doet, maar
vooral op wat hij over heeft voor zijn geloof, zijn in gevangenschap
zittende broeder in het geloof, en de voortgang van de verkondiging
van het evangelie: “Want om het werk van Christus is hij de dood
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Mensen rond Paulus (4)
nabijgekomen (hij is ziek geweest, de dood nabij) en hij heeft zijn
leven gewaagd ...” En is dit in beide gevallen niet de zelfverloochening die Christus Jezus van zijn volgelingen vraagt?
De gemeente in de stad Kolosse kwam samen in het huis van Filemon, die één of meer slaven bezat. Zijn slaaf Onesimus was kennelijk nogal onhandelbaar, en werd ongetwijfeld gestraft om hem
discipline bij te brengen. Als gelovige broeder zal Filemon echter
geen zeer strenge meester voor hem zijn geweest. In de brief aan
Efeze wijst Paulus erop dat de verhouding meester slaaf anders
wordt als zij tot geloof komen: “Slaven, wees uw heren naar het
vlees gehoorzaam met vreze en beven, in eenvoudigheid van hart,
als aan Christus ... door als slaven van Christus de wil van God van
harte te doen, en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en
niet aan mensen ... En u, heren, handel net zo ten opzichte van
hen; laat het dreigen na. U weet immers dat hun en uw Heer in de
hemel is, en bij Hem is geen aanzien van de persoon” (Efez 6:5-9).
Zijn “geliefde broeder en medearbeider” Filemon zal zich hier zeker aan gehouden hebben. Wat ik uit de brief opmaak, is dat Onesimus er op een dag echter vandoor gaat. Hoe hij bij Paulus in Rome terechtkomt wordt niet verteld, maar Paulus brengt hem tot
geloof. Hij noemt hem: “mijn kind, dat ik in mijn gevangenschap
verwekt heb.” Onesimus ziet in wat het navolgen van Christus betekent, en wordt een dienaar van Paulus. Maar Paulus weet dat hij
het eigendom is van Filemon en — hoezeer hem dat ook aan het
hart gaat — hij zendt hem terug naar zijn meester. In de brief
vraagt Paulus aan Filemon om Onesimus op te nemen als een broeder, en niet te behandelen als een weggelopen slaaf. Over diens
innerlijke verandering schrijft hij: “Onesimus, die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is, zowel voor u als voor
mij”; “hij is misschien wel daarom een tijdlang weg geweest, opdat u hem voorgoed zou terughebben, nu niet meer als slaaf, maar
als meer dan een slaaf, als een geliefde broeder” — (zie Kol 4:8,9
en Filemon vs 8-20). Wat een prachtig voorbeeld uit de praktijk
van iemand die door het geloof een vrijgekochte van Christus
wordt, en zich voortaan in zijn dienst stelt.
N.D.
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de Hoop op de Opstanding
Evenals van de doop van een gelovige kan van de viering van het
‘Avondmaal’ gezegd worden dat dit nauw verbonden is met de dood en
opstanding van Christus. En ook hier geldt dat zonder Christus’ opstanding
het ‘Avondmaal’ geen zin zou hebben, omdat die dan van inhoud en betekenis zou zijn beroofd.
Op de avond voor zijn kruisdood vierde Jezus met zijn twaalf uitgekozen
discipelen het Pascha. Lucas geeft hier het meest uitgebreide verslag van
(Luc 22:14-20). Bij het begin van de maaltijd zegt Jezus tegen zijn discipelen: “Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, voordat Ik lijd. Want
Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in
het Koninkrijk van God.” Dan laat Jezus een beker wijn rondgaan, waarbij
Hij zijn openingswoorden deels herhaalt: “Neem deze en laat hem bij u
rondgaan. Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht
van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk van God gekomen is.” Vervolgens neemt Hij een brood, breekt dat in stukken, die Hij aan de twaalf
geeft met de woorden: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt;
doe dit tot mijn gedachtenis.” Na de eigenlijke Pascha maaltijd neemt Jezus nog een beker wijn, en reikt die de elf overgebleven discipelen aan
(zie Joh 13:21-30), zeggende: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed, die voor u uitgegoten wordt.” Paulus bevestigt deze volgorde, als
hij de gemeente in Korinte herinnert aan Jezus’ instelling van het
‘Avondmaal’. We kunnen er zeker van zijn dat het zo gegaan is, omdat hij
het uit de mond van Christus Jezus zelf heeft vernomen (1 Kor 11:23-25).
We zien dat alles in deze maaltijd in het teken staat van Jezus’ lijden en
dood: “voordat Ik lijd”, “dit is mijn lichaam”, “in mijn bloed”. Tot dan toe
werd voor het Pascha een lam geslacht. Dit herinnerde de Israëlieten aan
hun uittocht uit Egypte. Zij brachten toen het bloed van het paaslam aan
op hun deurposten, zodat zij niet met de Egyptenaren zouden sterven. Het
vlees aten zij gezamenlijk als familie, broeders en zusters. Daarna vertrokken zij uit Egypte, om een nieuw leven te beginnen in het land dat God
beloofde aan Abraham, Izaäk en Jakob. Dat nieuwe werd gesymboliseerd
door het eten van ongezuurde broden. Ze mochten zelfs geen oud zuurdeeg uit Egypte meenemen (‘zuren’ van brood om het door gisting te laten
rijzen, is een vorm van bederf). Paulus past de betekenis voor het nieuwe
leven van Israël in het beloofde land, onder het bij Sinaï gesloten verbond,
toe op het nieuwe leven onder de Koning van het nieuwe verbond: “Doe
het oude zuurdeeg weg, opdat u een vers deeg mag zijn; u bent immers
ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij daarom
feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en
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boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid” (1
Kor 5:7,8). Omdat er nu een ander Paaslam is, Christus, heeft het oude
Pascha dat herinnert aan de uittocht uit Egypte, geen betekenis meer.
Maar waarom zouden we feest vieren als Christus als Paaslam is geslacht?
Tegen de discipelen, die geen idee hadden hoe ze met zijn kruisdood
moesten omgaan, zei Jezus: “Moest de Christus dit niet lijden om zijn
heerlijkheid in te gaan?” (Luc 24:26). Zonder levende Koning zou er dan
ook geen feest te vieren zijn geweest. Het lijden had een doel, dat alleen
bereikt kan worden door de opstanding. Want hoe zou Hij anders zijn heerlijkheid ingegaan kunnen zijn zonder weer tot leven gewekt te zijn? Vaak
wordt het ‘Avondmaal’ opgevat als een herinnering aan Jezus’ lijden en
kruisdood. En inderdaad vraagt Jezus zijn vrienden, zijn broeders en zusters, door het eten van het brood en het drinken van de wijn steeds in herinnering te houden dat Hij voor hen gestorven is. Maar de offerdood van
Christus houdt een belofte in, namelijk die van vergeving van zonden tot
eeuwig leven. Voor wie dat gelooft en belijdt/verkondigt is Hij “de opstanding en het leven” (Joh 11:25). Het gedenken van de offerdood van Christus is daarom onlosmakelijk verbonden met zijn opstanding en die van de
gelovigen in de eindtijd. En wie niet gelooft in de opstanding van Christus
en die van allen bij zijn komst, noemt Paulus “de beklagenswaardigste van
alle mensen”; want dan zou de vergeving van zonden op grond van geloof
in Christus alleen voor dit leven gelden, zonder enige toekomstverwachting. Dan kunnen we beter met elkaar het leven van nu gaan vieren:
“Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want
morgen sterven wij” (1 Kor 15:19 en 32).
Als commentaar bij zijn herinnering aan de instelling van het ‘Avondmaal’
schrijft Paulus de Korintiërs: “Want zo dikwijls u dit brood eet en de beker
drinkt, verkondigt u de dood van de Here, totdat Hij komt” (1 Kor 11:26).
Sprak Jezus niet net zo? Had Hij het niet over de tijd dat alles vervuld zou
zijn in het Koninkrijk van God? En beloofde Hij zijn discipelen niet dat er
een tijd zou komen dat Hij opnieuw wijn met hen zou drinken in het Koninkrijk? Als Hij naar de aarde komt, en zijn vrienden zal uitnodigen voor
het feest van de hereniging met Hem, dan moet Hij tot leven zijn gewekt.
Temeer daar Hij van God de macht heeft ontvangen om zelf de doden uit
het graf te roepen: “dit is de wil van Hem, die mij gezonden heeft, dat Ik
van alles wat Hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het zal
opwekken op de jongste dag. Want dit is de wil van mijn Vader, dat een
ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben, en Ik zal hem opwekken op de jongste dag” (Joh 6:39,40).
J.K.D.

van zijn opstanding (Filippenzen 3:10)
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De Persoon van Christus
8.
In het Oude Testament wordt Israël omschreven als Gods zoon, en ook in
het Nieuwe Testament lezen we hoe wij door genade als Gods kinderen kunnen worden aangenomen. Maar de evangelisten vertellen iets totaal anders
wat de geboorte van Jezus aangaat. We zien zijn geboorte beschreven in de
evangeliën van Matteüs en Lucas.
In het verslag van Matteüs lezen we over Jozef die merkt dat Maria in verwachting is. Hij wil in stilte van haar scheiden, maar krijgt een boodschap
van een engel: “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” (Mat 1:20,21). Het embryo dat in Maria groeit is de
uitwerking van een bijzondere daad van God. Iets soortgelijks zien we ook
in het verslag van Lucas, maar is dan tot Maria gezegd. De engel zegt:
“Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult
zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen” (Luc
1:30,31). Zij begrijpt dit niet, en stelt de vraag: “Hoe zal dat gebeuren? Ik
heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad” (vs 34), waarop
het antwoord luidt: “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 wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God” (vs 35). De heilige
Geest en de kracht van de Allerhoogste zijn synoniemen in typisch Hebreeuwse parallellisme. De woorden “als een schaduw bedekken” zien we in
de Griekse vertaling van het Oude Testament waar in de woestijn Gods majesteit in een wolk de tabernakel bedekt, en in het Nieuwe Testament waar
op de berg van de verheerlijking Jezus en drie van zijn discipelen bedekt
worden door een wolk en een stem horen.
We hoeven het wonder van de verwekking van Jezus niet te begrijpen, maar
volgens de evangelisten komt Jezus in de wereld door een geboorteproces
zoals wij dat ook kennen. Later schrijft Paulus ook aan de Galaten: “Maar
toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw” (Gal
4:4). Maria krijgt vooraf bericht wat God van plan is, en vervolgens beschrijven de evangelisten een letterlijk geboorteproces, met woorden als
‘verwekken’, ‘zwanger worden’, ‘baren’ en ‘geboren worden’. We zien dus
hoe de hemelse Vader, door de kracht van Zijn Geest, en een maagd uit het
verbondsvolk Israël nieuw leven voortbrengen, de eniggeboren Zoon van
God, maar tegelijk Mens. Dat God ervoor kiest een zoon te verwekken uit de
gevallen mensheid is een wonder, maar toont hoe God hiermee de verlossing van de mens voor ogen heeft.
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)
De enige Zoon van de Vader
Uit de hemel neergedaald
Deze beschrijving in de evangeliën staat in sterk contrast met de bewering
van velen dat God een gedaanteverwisseling heeft ondergaan en bij de geboorte in Betlehem als mens is neergedaald. We zien verder dat Jezus als
jongen opgroeit en toeneemt in wijsheid, en als volwassene bij zijn doop de
heilige Geest ontvangt om wonderen te kunnen verrichten. Maar toch zegt
Jezus tweemaal in het Johannes evangelie dat Hij is neergedaald uit de hemel. Hoe moeten we dat begrijpen? We vinden deze uitdrukking bij de wonderbare spijziging, zoals beschreven in het Johannes evangelie. Daar maakt
Jezus een vergelijking tussen zijn lichaam en het manna dat het volk in de
woestijn, na de uittocht uit Egypte, in leven gehouden had. In dat verband
zeggen zijn luisteraars: “Brood uit de hemel heeft hij [Mozes] hun te eten
gegeven”. Het antwoord van Jezus is: “Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u
het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt
uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld” (Joh 6:32,33). Psalm 78 bezingt dat God hen het koren van de hemel schonk, dat het manna en vlees
regende, en dat zij engelenbrood te eten kregen. Toch moeten we dit als
poëtische taal zien, en ons er niet bij voorstellen dat het manna in de hemel werd klaargemaakt en vervolgens naar de aarde gestuurd. Dit “uit de
hemel” betekent dat het van God afkomstig was. Datzelfde gebruik van
neerdalen uit de hemel zien we ook in de woorden van Jacobus: “Geliefde
broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk
komt van boven, van de Vader van de hemellichten” (hier is nederdalen vertaald als “komt van boven”). Ook hier is duidelijk de bedoeling dat goede
gaven van God afkomstig zijn. Het gaat niet om een letterlijke reis, maar
dat God er achter staat. Hetzelfde is ook het geval als Jezus aan de Joodse
leiders vraagt: “De doop van Johannes, vanwaar was die, uit de hemel of uit
de mensen?” (Mat 21:25 HSV). De NBV heeft zelfs de tekst wat aangepast in
een poging weer te geven wat bedoeld werd: “In wiens opdracht doopte
Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?”, maar de
Griekse tekst spreekt niet over een opdracht.
In de wet stond de bepaling dat je Gods naam niet mocht misbruiken, en
daarom is bekend dat Joden voor alle zekerheid het woord ‘God’ in het
spraakgebruik vermeden; zij hadden het liever over “de hemel”. Het Matteüs evangelie, vooral geschreven voor Joden, spreekt over het Koninkrijk van
de hemel, waar Lucas, die voor een Grieks publiek schrijft, het heeft over
het “Koninkrijk van God”. Maar ook in Lucas zien we de verloren zoon zeg23
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gen: “ik heb gezondigd tegen de hemel” (Luc 15:21). Johannes de Doper
zegt: “Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven
wordt”. Als Jezus zegt “Ik ben van boven” of “ik ben van God gekomen”
spreekt Hij niet in ruimtelijke zin, maar verwijst Hij naar zijn oorsprong als
Gods Zoon, verwekt door Gods Geest (Mat 1:18,20).
Gezonden door de Vader
Specifiek in het Johannes evangelie zien we uitspraken van Jezus dat Hij
door de Vader is gezonden. “De Vader die mij gezonden heeft, getuigt over
mij ... die mij gezonden heeft, en hij is betrouwbaar ... Hij die mij gezonden heeft is bij mij” (Joh 8:18,26,29). In de taal van de Bijbel zien we deze
uitdrukking vaker in verband met dienaren van God. Het betekent dat zij
door Hem zijn ontstaan, en voor een bepaalde taak geroepen. Sprekend
over alle profeten zegt de schrijver van de Kronieken: “De HEER, de God van
hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die hij telkens
opnieuw naar hen toe zond omdat hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden” (2 Kron 36:15). Van Jeremia lezen we dat dit al
voor zijn verwekking Gods bedoeling was: “Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had
ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt” (Jer 1:5).
En in het vierde evangelie wordt over Johannes de Doper gezegd: “Er kwam
iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes” (Joh 1:6). Zelf
zegt Johannes: “Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen”, en:
“ik ben voor hem [de Messias] uit gezonden” (Joh 1:33; 3:28).
In het Johannes evangelie wordt de nadruk gelegd op gezonden zijn; maar
dit blijkt dan om de opvatting tegen te spreken dat het Jezus’ eigen initiatief was om zo op te treden. Hij spreekt in dit evangelie juist over zijn volledige afhankelijkheid van de Vader. De Vader heeft hem het leven geschonken en Hem naar zijn volk gezonden als de ware dienaar. Hij heeft
alles van de Vader ontvangen: “Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets
uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de
Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier ... Zoals de Vader leven
heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader
hem gegeven” (Joh 5:19,26).
Arm geworden voor ons
Een thema in sommige brieven van Paulus is de collecte in een aantal nieuwe gemeenten ten behoeve van hun arme broeders en zusters in Jeruzalem.
Paulus probeert zijn lezers aan te moedigen om vrijgevig te zijn, en verwijst
dan naar het voorbeeld van Christus: “Tenslotte kent u de liefde die onze
Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm
geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor 8:9). Velen
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zien in deze woorden het resultaat van de keuze van Christus om ‘vlees te
worden’. Zijn rijkdom wordt dan uitgelegd als de goddelijke attributen, die
Hij van eeuwigheid bezat. Zijn komst naar de aarde betekent dan dat Hij
voor ons deze goddelijke attributen afgelegd zou hebben door in het vlees
te verschijnen. Daarmee zou Hij dan arm geworden zijn, voor ons, door in
de verschijningsvorm van een zwak en nederig mens op aarde te zijn. Maar
het is niet duidelijk hoe we die zienswijze moeten rijmen met het onderwerp waar Paulus het over heeft, namelijk de oproep dat zij bijdragen in de
collecte. In het Grieks is er overigens geen sprake van een einde aan een
periode van rijkdom. Er staat niet “Hij was rijk”, eerder “rijk zijnde is hij
arm geworden”. Er wordt dus niet gesproken over het prijsgeven van deze
rijkdom. Armoede is dus niet in plaats van rijkdom gekomen. Iets eerder in
dezelfde brief zien we dezelfde paradox, maar daar past Paulus het op zichzelf toe: “als verleiders en toch betrouwbaar; als niet bekend en toch wel
bekend; als stervend en zie, wij leven; als getuchtigd, maar niet ten dode;
als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets
hebbend en toch alles bezittend” (2 Kor 6:8-10).
Als Jezus tegelijkertijd ‘arm’ en ‘rijk’ was, ligt het voor de hand dat deze
begrippen slaan op twee aspecten van zijn aardse leven. We zien dan ook
hoe rijk Hij was. Hij, “de enige Zoon van de Vader” van wie gezegd was:
“Jij 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 2:7,8). We zien
deze woorden herhaald door de stem uit de hemel, zowel bij zijn doop als
bij zijn verheerlijking op de berg. Wie kan er zo rijk zijn als Hij, geboren om
“de hoogste koning” te worden? Maar aan de andere kant zien we hoe Jezus
daar geen enkele aanspraak op deed, maar juist de dienaar werd. Hij waste
de voeten van de discipelen terwijl zij bespraken wie van hen de belangrijkste was. Hij, die zo twaalf legioenen engelen op kon roepen om hem te helpen, liet zich beschimpen en slaan door het minste gespuis. Liever dan zijn
Vader te vragen de beloofde volken in bezit te geven, horen we Jezus zeggen: “De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen” (Luc 9:58). Voor zover we
na kunnen gaan had Hij na zijn doop geen vast inkomen, en wordt Hij geholpen door mensen “die uit hun eigen middelen voor hen zorgden” (Luc 8:3).
Hij heeft alles, zelfs zijn eigen leven, ingezet voor anderen. Zoals Hij zelf
zei: “de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te
dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen” (Mat 20:28).
En daarmee was Hij een voorbeeld voor de gemeente te Korinte, om hun
bezittingen te delen met arme broeders en zusters, en daarin wil Hij ook
ons tot voorbeeld zijn.
A.H./M.H.
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29. Boze geesten (3)
Als, zoals we in het vorige artikel hebben gezien, niet bovennatuurlijke
geestelijke wezens de vijanden zijn van God, maar de menselijke natuur,
wat zijn dan de ‘boze geesten’ of ‘demonen’ in de Bijbel?
Boos in de betekenis van slecht
Als over Saul een ‘boze geest’ komt, is het wel goed te weten wat het woord
‘boos’ in dit verband betekent. De meeste mensen zullen denken aan iemand die boos, nijdig, kwaad, woedend, etc. is. Dit zou dan ook prima passen bij de opvatting over de duivel als een wezen dat als een briesende
leeuw rondwaart, en zijn woede over de nederlaag die Jezus hem heeft toegebracht botviert op mensen. Maar boosheid in deze zin is een emotionele
toestand, een opwelling die meestal tijdelijk is. Boos zijn hoeft niets te zeggen over iemands karakter. Het woord boos wordt in een aantal vertalingen
gebruikt voor kwaad in de betekenis van zondig, slecht, verdorven, en ook
verderf brengend/veroorzakend. Dan is er geen sprake van emotie, maar een
kenmerk, iets in iemands aard; dus iets dat iemand is en toont in de vorm
van zondigheid, kwaadwilligheid, kwaadaardigheid, verdorvenheid, en waarvan een verderfelijke invloed uitgaat. We zien deze betekenis van ‘boos’
bijvoorbeeld in de boze zweren die Job had; kwaadaardige uitbrekende gezwellen die zijn vlees lieten rotten. Jezus noemt zijn tijdgenoten die niet
willen erkennen dat Hij door God gezonden is een “boos/zondig/verdorven
en overspelig geslacht” (vgl Mat 16:4 met Mar 8:38).
Het verschil van denken over of er een bovennatuurlijke ‘boze geest’ achter
de verdorvenheid van een mens zit, komt voort uit het verschil in het antwoord op de vraag of de mens van nature goed of niet goed/slecht is. In het
eerste geval ‘moet er dus wel een kwade macht achter zitten’, in het tweede geval komt het slechte en verderfelijke voort uit het hart van de mens.
Verderfelijk is het hart
God is duidelijk in Zijn antwoord: “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik de HERE, doorgrond het hart en toets
de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de
vrucht van zijn daden” (Jer 17:9,10). Later maakt Paulus, aan de hand van
een reeks aanhalingen uit de Psalmen en het boek Prediker, de balans op
van Gods oordeel over het menselijk denken, spreken en handelen:
“Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, samen zijn zij nutteloos
geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.” En dan komt
hij, verder aanhalend, op het bewijs dat dit zo is: “Hun keel is een open
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graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun
mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen.” Wat in het oog springt is
dat het hier zonder uitzondering gaat om wat het gevolg is van het menselijk
doen en laten: dood en verderf, zowel voor henzelf als voor andere mensen.
Want, en dit is volgens Paulus — die doorgaat met zijn aanhalingen — de oorzaak: “De weg van de vrede kennen zij niet. De vreze voor God staat hun
niet voor ogen” (Rom 3:11-18). “De weg van de vrede” is niet een toestand
van geen oorlog, maar van vrede, harmonie, wandelen met God. Wie die
weg niet bewandelt, doet dit niet omdat hij geen respect, eerbied, “vrees”
heeft voor God; er is dan sprake van vijandschap, disharmonie met God.
Dat er niet één mens is die doet wat goed is, wil zeggen dat niemand zonder
zonde is. Maar het is wel mogelijk rechtvaardig voor God in Zijn genadig oordeel te zijn; want wie wandelden met God werden rechtvaardig genoemd,
ondanks dat zij niet 100% zonder zonde waren. Zie bijvoorbeeld Noach in
Genesis 6:9 en 7:1. Bij hem zag God niet “dat de boosheid van de mensen
groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten altijd slechts boos (slecht, verdorven) was” (Gen 6:5). Dus het is: iedereen, op de uitzonderingen na van hen die zich door God laten leiden op Zijn
weg, ook al struikelen zij daar soms op.
De vrucht van de Geest en de werken van het vlees
Jezus heeft eens gezegd dat je een goed of slecht mens kunt herkennen aan
de hand van wat hij zegt en doet, zoals we door het zien van een vrucht weten van welke boom die komt en of die boom gezond is: “Een goed mens
brengt uit zijn goede schat goede dingen voort en een slecht mens uit zijn
boze (slechte, verdorven/verderfelijke) schat boze dingen” (zie Mat 12:3335), “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen kwade
(slechte/verdorven) overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk,
hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en
maken de mens onrein” (Mar 7:20-23). Paulus werkt dit uit in de brief aan de
Galaten aan de hand van de scherpe tegenstelling tussen de Geest (God en/
of Christus) en het vlees (de mens). Over wie door of in de Geest van God
wandelen, doordat zij “het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” hebben, zegt hij: “de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Daar tegenover stelt hij: “Het is duidelijk wat de werken van het
vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten,
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twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke” (zie Gal 5:16-24). In de
Romeinenbrief geeft hij ook zo’n opsomming van de slechtheid van mensen
die vervuld zijn met “allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en
slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk
in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder
hart of barmhartigheid.” Dit komt niet doordat een bovennatuurlijke ‘boze
geest/demon’ in hen werkt, maar uit “een verwerpelijk denken.” Het kwalijke gevolg is dat zij dit niet alleen doen tot hun eigen verderf, maar ook tot
dat van anderen die zij met hen mee laten doen (zie Rom 1:28-32). Wat in
deze woorden opvalt is dat Paulus in het ene geval vrucht en het andere werken gebruikt. De vrucht is van de Geest wat zichtbaar wordt door de verandering van gezindheid van een mens. De werken van het vlees zijn die dingen
die een mens doet vanuit zijn onveranderde gezindheid.
Geest in de betekenissen van gezindheid en het innerlijk bewustzijn
Dat Paulus dit bedoelde te zeggen blijkt enkele hoofdstukken later, waar hij
de gezindheid van het vlees en van de Geest tegenover elkaar stelt: “zij, die
naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de
Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het
vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom
dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God” (Rom 8:5-7). In
plaats van ‘gezindheid’ kan ook ‘geest’ worden gebruikt: “de geest van uw
denken” (Efez 4:23); “een geest van zachtmoedigheid” (1 Kor 4:21; Gal 6:1;
zie ook 1 Pet 3:4); “Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld” (2 Kor
12:18); etc. Maar ook “de geest van de wereld” (1 Kor 2:12; zie ook Efez
2:2); “een geest van slavernij” (Rom 8:15); etc.
Het woord ‘geest’ wordt ook gebruikt op een wijze alsof dit een zelfstandig
deel van de mens is; maar er wordt dan iemands binnenste bedoeld, waar als
het ware alle ervaringen, herinneringen, kennis, emoties, etc. zijn opgeslagen. Soms wordt dat ook weergegeven als ‘ziel’; niet als een eeuwig levend
element, maar als het ‘ik’, de persoonlijkheid, het bewustzijn. “Jezus doorzag in zijn geest ...” (Mar 2:8) “En Hij, diep zuchtend in zijn geest ... (Mar
8:12); “de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mar 14:38). “werd
zijn geest in hem geprikkeld” (Hand 17:16). Als Maria zegt “Mijn geest heeft
zich verblijd over God” (Luc 1:47), zou zij ook kunnen zeggen “Ik heb mij
verblijd.” Mensen kunnen één van geest zijn als zij dezelfde gezindheid en
gerichtheid hebben. Paulus vroeg de leden van de gemeente in Filippi “één
van geest”, “één van ziel” te zijn (Flp 1:27).
J.K.D.
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Psalm 115

zingen

Niet de doden zullen de HERE loven
Psalm 115 weerspiegelt vrijwel zeker de tijd dat Jeruzalem door de macht
van Assur, het rijk dat ten noorden van Israёl lag, werd bedreigd. In de taal
van deze psalm zijn namelijk weerklanken te horen van de woorden waarmee de trotse koning Sanherib de God van Hizkia lasterde: “Wie is er onder
al de goden dezer volken ... die zijn volk uit mijn macht kon redden, dat uw
God u uit mijn macht zou kunnen redden? ... Ook had hij een brief geschreven, waarin hij de HERE, de God van Israёl, hoonde ... Aldus spraken zij over
de God van Jeruzalem als over de goden van de volken der aarde, het maaksel van mensenhanden” (2 Kronieken 32:14-19). De koning en de profeet Jesaja smeekten echter God om redding, en een engel verdelgde op een nacht
alle krijgslieden van Sanherib (v.20,21).
De psalmist zinspeelde juist hierop: “Waarom zouden de heidenen zeggen:
Waar is toch hun God? Onze God is in de hemel ... Hun afgoden zijn zilver en
goud, het werk van mensenhanden; zij hebben een mond, maar spreken
niet, zij hebben ogen, maar zien niet ...” (vzn 2-7; vgl. 135:15-18).
Zoals vaker in de geschiedenis van Israёl gebeurde, heeft God Zijn volk opnieuw gered. Ze zouden zich daarin verblijden; ze zouden zelfs kunnen triomferen. Maar niet Israёl verdient de roem en eer; het is God die de eer
toekomt. Vandaar dat de psalmist uitroept: “Niet ons, o HERE, niet ons,
maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw” (vs 1). God
is het die lof verdient; laat Zijn naam verhoogd worden!
Psalm 115 is de derde van de zes psalmen van het Hallel, dat bij bepaalde
feesten werd gezongen. Aan het ritme van de verzen is te merken dat de
psalm door twee helften van een koor — eventueel afgewisseld door solisten
— dient te worden gezongen. Dat twee keer “het huis van Aäron” wordt genoemd (vzn 10,12) toont aan dat we hier met een priesterkoor te maken
hebben.
De eerste zeven verzen van deze psalm vergelijken de machteloze afgoden
van de heidenen met de machtige God van Israёl. Vervolgens wordt Israёl
opgeroepen om op die God, de HERE, te vertrouwen. De psalm eindigt met
de verklaring dat alleen de levenden, en dus niet de doden, de HERE kunnen
loven: “Wij zullen de HERE prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja.”
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
In het vorige artikel zagen we dat wij niet ‘van nature’ eeuwig leven hebben.
Evenmin kunnen we intrinsiek eeuwig leven krijgen door een rituele handeling.
Eeuwig leven vraagt een ingreep in onze natuur. Die kan echter niet worden gedaan door een mens, omdat die even sterfelijk is als wij, maar alleen door een
hogere macht, die Zelf eeuwig moet zijn om anderen eeuwig leven te kunnen
geven. Het bewijs van het bestaan van zo’n macht die eeuwig levende wezens
kan scheppen, is zichtbaar geworden in Jezus van Nazaret.
De meeste christenen zullen nog wel geloven dat Hij in ieder geval lichamelijk is
gestorven. Dat Hij daarna levend is gezien door honderden getuigen, bewijst dat
Hij moet zijn opgestaan uit de doodstoestand. Maar kon Hij dat uit zichzelf? Bezat Hij eeuwig leven dat Hem niet kon worden afgenomen?
Jezus zelf was hier heel duidelijk over. Kijk maar naar zijn aankondigingen van
zijn lijden en dood: “Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen,
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde van de oudsten en
overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgewekt worden”; “De Mensenzoon zal overgeleverd worden in de handen van de
mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen en op de derde dag zal Hij opgewekt worden”; “de Mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters
en schriftgeleerden ... En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen om
Hem ... te kruisigen, en op de derde dag zal Hij opgewekt worden” (Mat 16:21;
17:22,23; 20:17-19). ‘Opgewekt worden’ is de lijdende vorm. Dat wil zeggen dat
Hij niet zelf opstaat uit het graf, maar dat iemand anders Hem opwekt uit de
dood. Weliswaar schrijven Marcus en Lucas (ook) in de actieve vorm “Hij zal opstaan”. Er is geen tegenstrijdigheid, omdat dit is bedoeld als opstaan uit het graf
nadat Hij is opgewekt. Dit is te zien nadat Jezus is opgestaan, en sommigen Hem
hebben gezien: “De Here is waarlijk opgewekt” (Luc 24:34). Ook Johannes
schrijft op deze wijze: “Dit was al de derde keer, dat Jezus na zijn opwekking uit
de doden Zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft” (Joh 21:14).
Vanaf de Pinksterdag getuigen zij er openlijk over hoe hun dode Heer weer levend werd. Petrus wijst op de vervulling van woorden van David in Psalm 132:11:
“heeft hij in de toekomst gezien en gesproken over de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding
heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn”;
en: “God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de
dood, omdat het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden” (Hand
2:31,32 en 24). God heeft deze daad dus verricht. En God is voor hen geen vaag
begrip, maar Jaweh, de God van de beloften aan Abraham en David, de Formeerder van Israël, de Schepper van hemel en aarde en alle leven. Voor Paulus is dit
essentieel voor wie zegt te geloven en behouden willen worden: “Want indien u
met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem
uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden” (Rom 10:9).
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Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het

8. Opstanding
De woorden “uit de doden” betekenen dat Jezus als enige van alle doden is opgestaan. Omdat Hij, de profeten en de apostelen ook doden hebben opgewekt,
wordt hier meer mee bedoeld dan na het overlijden weer levend worden. Al die
opgewekten leefden verder in hun sterfelijk lichaam, tot zij opnieuw stierven.
Jezus wordt de eerstgeborene uit of van de doden genoemd (Kol 1:18; Op 1:5).
Eerstgeborene omdat Hij als eerste is opgewekt tot eeuwig, onvergankelijk leven. Eerst(e) houdt in dat er meer (zullen) zijn. Zo is het ook wat de opwekking
betreft. Paulus schrijft: “...indien de Geest van Hem (God), die Jezus Christus uit
de doden opgewekt heeft, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest,
die in u woont” (Rom 8:11). Dat dit niet alleen geestelijk bedoeld is (zoals in 6:4
“in nieuwheid van leven wandelen”), blijkt enkele verzen later: “Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus;
immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking” (vs 17). In het bekende hoofdstuk over de opstanding, in zijn eerste brief
aan de Korintiërs, schrijft hij met nadruk: “Maar nu, Christus is opgewekt uit de
doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want, daar de dood er is door
een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in
Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar
ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus
zijn bij zijn komst” (1 Kor 15:20-23). Adam gaf aan zijn nageslacht zijn sterfelijkheid door; Christus heeft, na zijn opstanding en verhoging in de hemel, van God
de macht en kracht ontvangen eeuwig leven te geven aan Gods kinderen bij zijn
wederkomst. Zij hebben dat dus nog niet, maar ontvangen het op die dag.
De hoop van een volgeling van Christus is o.a. gebaseerd op diens opwekking uit
de doden door God. Zo schrijft opnieuw Paulus: “God heeft niet alleen de Here
opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht” (1 Kor 6:14). En omgekeerd voor wie niet geloven dat God Jezus heeft opgewekt: “...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). Geloof
is vertrouwen in de God Die al wat leeft heeft geschapen. De God Die de macht
heeft over dood en leven. Omdat hij Christus na zijn kruisdood levend heeft ontmoet, kan Paulus zeggen: “... wij weten, dat Hij (God), die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken” (2 Kor 4:14). Daarom roept hij op
te vertrouwen op die God “die de doden opwekt”, en niet op onszelf of andere
mensen; want een mens uit Adam geboren kan zichzelf of een ander mens niet
loskopen uit de dood (Ps 49:8 en 9). Jezus heeft de ‘losprijs’ betaald (1 Tim 2:6),
door vrijwillig zijn zondeloos leven tot een schuldoffer te geven. En daarom
heeft God Hem verheerlijkt, door Hem op te wekken uit de dood en te verhogen
tot Zijn rechterhand (Flp 2:9). Dus opnieuw geldt: zonder de Schepper zou er
geen opstanding en eeuwig leven zijn, en zouden zelfs allen die in Christus geloven bij het sterven niets te verwachten hebben.
J.K.D.

woord van God tot stand gebracht is … (Hebreeën 11:3)
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God in gesprek
In het vorige artikel van deze serie keken we naar het woord van God in het
Oude Testament. Dat woord begon met een bevel waarmee Hij de schepping
tot stand bracht, maar omvat ook alles wat Hij tot mensen gesproken heeft.
Hij legt Zijn woord in de mond van mensen die namens Hem spreken. Toch is
het veel meer dan dat. Het is de manier waarop de Bijbel weergeeft hoe God
werkt. Hij zend Zijn woord uit om een taak te volbrengen. In het Nieuwe Testament zien we hoe de schrijvers deze betekenis van het woord ook gebruiken en verder aanvullen. We zullen nu kijken naar het gebruik van “het
woord” in het Nieuwe Testament. Om het niet te lang te maken zullen we
echter pas de volgende keer kijken naar het gebruik in het Johannes evangelie, met name hoofdstuk 1. Dat wordt door commentatoren gezien als een
afwijkend gebruik, en rechtvaardigt een uitgebreide behandeling.
In de andere evangeliën zien we ook het gebruik van het woord. We zien hoe
de engel tegen Maria zegt, bij de aankondiging dat zij zwanger zal worden:
“Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen” (Luk 1:37
NBG’51). En bij de verzoeking in de woestijn zien we hoe Jezus zich wapent
tegen verleidingen vanuit Gods woord. Hij zegt dan ook: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de
mond van God komt” (Mat 4:4). Wij denken er niet bij na hoe wij woorden
vormen, maar wij zijn geschapen om te spreken door middel van onze adem,
we blazen lucht langs onze stembanden, en vormen die verder in onze mond
om uiting te geven aan ons denken, en daarmee spreken wij. Nu is zowel in
het Hebreeuws als het Grieks het woord voor ‘lucht’ of ‘adem’ hetzelfde als
het woord ‘geest’. Gods Geest is de kracht waarmee Hij in de wereld werkt,
en we zien de koppeling die de Schrift legt met het gesproken woord waarmee God in ons werkt. De psalmist, in Hebreeuws parallellisme, zegt: “Door
het Woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de Geest [NBV: adem] van
Zijn mond heel hun legermacht” (Ps 33:6). Maar die adem brengt ook oordeel. Het beeld in het Nieuwe Testament is dan ook dat het woord uitgezonden wordt om in mensen te werken. In de uitleg van de gelijkenis van de
zaaier zegt Jezus: “Het zaad is het woord van God” (Luc 8:11). Dat woord
komt in verschillende soorten grond terecht, en kan in goede omstandigheden groeien en vrucht dragen. Daarom schrijft ook Jacobus later aan leden
van gemeenten: “Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid
en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders” (Jak
1:21-22). Ook in het Nieuwe Testament is Gods woord iets dat in mensen geplant wordt, dat groeit en, als alles goed gaat, ook vrucht geeft. Het woord
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3. ‘het woord’ in het Nieuwe Testament
beïnvloedt ons leven, we proberen er naar te leven, en op die manier werkt
Gods woord in ons, maar ook door ons als wij proberen in woord en gedrag te
getuigen van dat woord. Het woord werd (in het beeld van Jesaja 55:11) gezonden met een taak, en ook bij ons bewerkstelligt het iets. Gods woord
wordt door God uitgezonden tot mensen, en Paulus spreekt de gemeente in
Korinte daarop aan: “Of is het woord van God van ú uitgegaan? Of heeft het
alleen ú bereikt?” (1 Kor 14:36).
Het woord wordt gezaaid in mensen, maar is afkomstig van God. En dan komen we weer bij de manier waarop woorden ontstaan. Als Paulus aan Timoteüs schrijft, zegt hij: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig
om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden
in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou
zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Tim 3:16,17). Maar het woord
‘ingegeven’ geeft niet zuiver weer wat Paulus zegt. Hij gebruikt hier een
woord dat we verder niet in de Schrift tegenkomen. Hij koppelt twee woorden: God en adem, door God geademd. De Naardense Bijbel doet een poging
tot letterlijk vertalen: “Alle schriftwoord is van God doorademd”, terwijl de
NBV in eigen woorden weergeeft wat Paulus bedoelt: “Elke schrifttekst is
door God geïnspireerd”. Nogmaals: het woord ‘adem’ is in het Grieks hetzelfde woord als ‘geest’. Maar in de taal van de Bijbel is het ook de adem die Hij
in Adam blies om hem te veranderen van een hoop stof tot een levend wezen. Paulus zegt dus met dit vers dat God leven schenkt door Zijn woord te
geven, een woord dat van Hem afkomstig is. Paulus spreekt over de hele Bijbel, dus niet enkel de woorden waar staat: “en God zei”. Ook in het Oude
Testament wordt gezegd dat God de schrijvers geïnspireerd heeft. David zegt
in zijn laatste opgetekende woorden: “De Geest van de HEER heeft door mij
gesproken, en Zijn woord is op mijn tong” (2 Sam 23:2). Alles is opgeschreven
als les voor ons, om ons toe te rusten voor onze taak.
We zien dus hoe het woord verspreid wordt, maar dat het aan de ontvanger
is om te bepalen hoe hij ermee omgaat. Soms, in de woorden van de gelijkenis van de zaaier, is de grond goed en levert het woord veel vrucht op, maar
soms is de grond verhard, of steenachtig. En soms wordt het woord door onkruid verstikt. Tijdens zijn optreden zien we dat Jezus nauwelijks kritiek levert op gewone mensen, goed of slecht. Alleen zij die een belemmering vormen voor anderen wijst Hij terecht. Dat zijn juist degenen die prat gaan op
hun kennis van Gods woord. Tegelijk hadden zij Gods woord veranderd, door
in een uitgebreide serie regels te bepalen hoe dat gelezen diende te worden.
Maar tegen hen zegt Jezus: “zo maakt u Gods woord krachteloos door uw

is met wie Hem vrezen” (Ps 25:14)
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overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet
u” (Mar 7:13). Het woord, dat krachtig door de wereld gaat, wordt krachteloos als mensen het verbuigen en er eigen opvattingen in leggen. Blijkbaar is
het woord, zoals beschreven, voldoende; en een ieder kan daaruit leren.
Overigens moet bij ‘het woord’ niet enkel aan het gesprokene gedacht worden, maar ook aan de daden, datgene wat de woorden versterkt. Het vormt
één geheel. In een heel ander beeld zien we ook wat dat woord bij de hoorder er van teweeg kan brengen: “Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de
scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de
overleggingen en gedachten van het hart” (Heb 4:12).
Als Jezus dan zijn ‘Bijbel’ Gods woord noemt, dan ziet Hij daarin één van de
belangrijkste manieren waarop God tot hem spreekt. Als twaalfjarige wil Hij
graag horen hoe de geleerden bepaalde passages in de Schrift uitleggen. In
de plaatselijke synagoge vindt Hij geen bevredigende antwoorden meer, en
grijpt zijn kans in de tempel bij de echte schriftgeleerden. We zien hoe Hij
na zijn doop iedere beproeving bestrijdt met woorden van God. Hij laat zich
door Gods woord leiden. Tegelijk zegt Hij tot hen die proberen hem klem te
zetten: “U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van
God” (Mat 22:29). Dat is geen houding die veranderde met de dood en opstanding van de Heer. Ook de apostelen verwijzen jaren later steeds naar de
Schrift, het woord van God: “Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde,
heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet
uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig
blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van
de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het
woord dat onder u verkondigd is” (1 Pet 1:22-25). Het is dan ook vreemd dat
gelovigen in onze tijd steeds minder aandacht hebben voor dat woord van
God. Dat is een belangrijke manier waarop God nog steeds tot ons spreekt,
en als wij dat woord niet regelmatig lezen is het alsof wij niet naar God willen luisteren. Dan zal het bij ons ook nooit tot echte groei kunnen komen.
De Bijbel begint vaker met een eenvoudig beeld en ontwikkelt dat steeds
verder. Ook in dit geval hebben we gezien hoe “Gods woord” er is vanaf Genesis 1. God maakt de wereld geschikt voor leven door Zijn woord. Vervolgens ontwikkelt het beeld zich steeds verder. God legt zijn woorden in de
monden van zijn dienaren, die vervolgens namens God spreken. God geeft
Zijn woord, intussen vastgelegd in geschriften als steun in het leven. Tegelijkertijd zien we het beeld dat Hij nu door dat woord leven geeft.
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Laten we naar het gebruik in Handelingen gaan om te zie hoe het beeld zich
verder ontwikkelt. We zien hoe “het woord van God” eerst iets is dat gepredikt wordt, vervolgens wat men aanneemt, en steeds meer synoniem wordt
met het evangelie: “En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en
spraken het woord van God met vrijmoedigheid” (Hand 4:31); “Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had...” (8:14); “De apostelen en de broeders die in Judea waren,
hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden” (11:1). Maar gaandeweg is dit “woord van God” niet enkel wat gepredikt wordt, maar het resultaat van het geplante zaadje. Het is het woord dat
vrucht gaat geven: “En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe” (6:7); “En het woord van God verbreidde
zich en nam toe” (12:24); “En het woord van de Heer verbreidde zich door
heel het land” (13:49) en “Zo nam het woord van de Heer met kracht toe en
werd steeds sterker” (19:20). Intussen is “het woord van God” een omschrijving voor de vrucht die het voortbrengt bij de gelovigen. Maar daarmee mogen we uiteraard niet de oorspronkelijke betekenis verwaarlozen. Het woord
dat krachtig groeit is een geloof op basis van woorden die God eeuwenlang
door zijn dienaren gesproken heeft. En dat woord horen en er naar handelen
is essentieel. Toen een vrouw eens tegen Jezus haar bewondering voor hem
uitsprak, door aan te geven dat zijn moeder “zalig” zou zijn, was zijn antwoord: “Veeleer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren” (Luc 11:28).
Juist in “het woord van God” hebben wij een schitterend beeld van de manier waarop God met de gelovigen werkt. God plant Zijn woord in mensen,
en dat draagt vrucht in hen. Diezelfde mensen prediken dat woord ook weer,
en zo verspreidt het zich. God kiest ook hier om te werken door Zijn woord.
Het is in de harten van mensen die dat, onder Gods leiding, door willen geven. Daarom vraagt Paulus: “Verder, broeders, bid voor ons dat het woord
van de Heer zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij
u” (2 Tes 3:1), en: “Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van
het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken”. Zwakke
mensen geven een getuigenis in hun leven, werken samen met God, om Zijn
woord steeds verder te verspreiden. Paulus ziet ook zijn rol in dit geheel als
hij schrijft: “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten
groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die
laat groeien” (1 Kor 3:6,7). Daarom zegt hij verder: “Daarom danken ook wij
God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God
hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar
(zoals het werkelijk is) als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft” (1 Tes 2:13).
M.H.
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Boekbespreking
Het hechte Fundament
In dit boek komt eerst kort en kernachtig een aantal fundamentele onder-

werpen aan de orde. Dit is nodig, omdat het beleden ‘algemeen christelijk geloof’ er niet blijkt te zijn. Geloof is een vaag begrip geworden en
de verschillen van inzicht over essentiële geloofspunten zorgen voor een
verdeeld christendom. De reden is dat meestal niet de Bijbel zelf, maar
opvattingen over de boodschap daarin de geloofsbasis vormen. Velen vertrouwen erop dat wie spreekt en schrijft de heilige Geest heeft, het heeft
uitgezocht, ervoor is opgeleid. Maar de veelheid van kerkelijke richtingen
zou tot nadenken moeten stemmen. De gerechtvaardigde vraag is welk
geloof zuiver is.

Omdat de kerk dat niet nuttig (zelfs bedreigend) vond, konden ‘leken’

zich eeuwenlang geen begrip vormen van wat er in de Bijbel staat. De
kerk was onaantastbaar en wie van haar opvattingen afweek was een ketter. De Reformatoren deden hun best een zuiverder begrip van de waarheid van Gods woord te krijgen. Helaas hadden zij en velen na hen de
neiging bijbelse uitspraken te eenzijdig op te vatten, of te absoluut. Hun
opvattingen werden op hun beurt ‘onaantastbaar’ verklaard, en daarvan
afwijkende opnieuw ketters. Ook de rebellie hiertegen leidde zelden tot
zuiverder opvattingen. Nu zitten we met een ‘bijbels’ Babel van elkaar
uitsluitende opvattingen. De oorzaak is slechte Schriftkennis. Wie zijn of
haar Bijbel kent, ziet de harmonie van de ware leer daarin en doorziet
welke opvattingen niet-bijbels zijn, ook al zijn ze gestoken in een quasibijbels jasje en worden ze genoemd met bijbelse namen. Voor wie zijn of
haar weg wil vinden in het doolhof aan opvattingen, wie wil kunnen onderscheiden wat daarin waarde heeft en wat niet, is er maar één oplossing: vertrouwd worden met het Woord zelf.

Om u op weg te helpen, onderwerpen we in deel 2, op prikkelende wijze

en scherp geformuleerd, een zestal verschijnselen aan een nader onderzoek, met als doel te bouwen op het bijbels fundament, ongehinderd
door menselijke opvattingen daarover.
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