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Licht op de dag van de Here

11. De koning van het Zuiden
In het vierde artikel van vorig jaar hebben we gekeken naar wat de Bijbel
zegt over de ‘koning van het noorden’. Uit de informatie in de profeten
blijkt dat het in eerste instantie gaat om landen/volken rond de Zwarte
en Kaspische Zee, samen met landen/volken ten Oosten van Israël (die
vroeger vanuit het noorden Israël binnenvielen), met in hun gevolg
landen/volken uit Noord-Afrika. Het gaat om de gebieden die behoren tot
de opvolgers van het voormalige Romeinse Rijk (Europa, Rusland, Noord-
Afrika en het gebied ten Oosten van Israël), waaronder zich volken bevin-
den die Israël vanouds jaloers en dus haatdragend gezind zijn.

Maar wie is dan ‘de koning van het Zuiden’ op wie ‘de koning van het
Noorden’ zo kwaad aanstormt? De vaststelling daarvan is een minder een-
voudige zaak. Tot Daniël 11:39 wordt hier Egypte mee bedoeld. Maar is
dit ook het geval vanaf vers 40? Als doelwit van ‘de koning van het Noor-
den’ worden ‘de landen’ genoemd. Dit zijn kennelijk andere dan de twee
bij name genoemde: “Ook het Sieraadland (Israël) zal hij binnenvallen”,
“en het land Egypte zal niet ontkomen” (vzn 41 en 42). Egypte is dus wel
doelwit, maar passen bij dit arme land “de schatten van goud en zilver en
alle kostbaarheden” van vers 43? De enkele overgebleven kostbare muse-
umschatten zullen toch geen aanleiding zijn voor een rooftocht op zo’n
grote schaal... Toch staat er duidelijk: “van Egypte.” Ook in Ezechiël 38
is sprake van een rooftocht, maar dan onmiskenbaar gericht op Israël, dat
“have en goed heeft verworven en op navel van de aarde woont” (vs. 12):
“Komt u om buit te maken; hebt u uw schare bijeengeroepen om roof te
plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachti-
gen, om een grote buit te maken?” (vs. 13). Deze vraag stellen “Scheba,
Dedan, de handelaars en alle machtigen van Tarsis.” Wat hebben die er
voor belang bij te klagen dat Israël wordt beroofd?

Met Tarsis werd in het OT mogelijk de stad Carthago (bij het huidige Tu-
nis in Tunesië in Noord Afrika) of het eiland Sardinië bedoeld. Carthago
was een machtige Fenicische handelsstad, gesticht door Tyrus en Sidon
(in het huidige Libanon). Hierop duidt ook Jes 23:6,7. Koning Salomo had
met de koning van Tyrus handelsschepen die naar en van Tarsis voeren (2
Kron 9:21). Tyrus wordt in Jesaja 23:10 “dochter van Tarsis” genoemd.
De Feniciërs zouden dan via Tarsis(a) afstammen van Javan, een zoon van
Jafeth (1 Kron 1:7 — in dit vers worden ook de Kittieten broedervolk van
Tarsis genoemd; in Jesaja 23:12 varen inwoners van Tyrus na de verwoes-
ting van hun stad naar de Kittieten [Cyprus], waar zij volgens vers 1 oor-



3

vanuit de Bijbel en het Nieuws

spronkelijk vandaan kwamen). De naam Tarsis werd ook (oorspronkelijk?)
gebruikt voor de moederstad Tyrus zelf (Jes 2:16; 23:14).

Maar wie worden met Scheba en Dedan bedoeld, en wat is hun relatie
met Tarsis? Interessant is dat Tarsis en Scheba ook samen worden ge-
noemd in Psalm 72, geschreven door David als gebed tot God voor zijn
zoon en opvolger Salomo. De woorden hebben wel betrekking op de rege-
ring van Salomo, maar zijn ook duidelijk profetisch, omdat de verzen 8 en
11 pas volledig worden vervuld door de Messias (vgl Zach 9:9,10). Maar de
verzen 9 en 10 van de psalm hebben wel degelijk (ook) betrekking op Sa-
lomo: “Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden
het stof likken; de koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken
brengen, de koningen van Scheba en Seba hem schatting offeren.” Uit
Scheba kwam een koningin naar Salomo met “specerijen, zeer veel goud
en edelgesteente” (1 Kon 10:2,10). In Ezechiël 27:9b-25 komen we, in
een overzicht van alle handel die Tyrus dreef, o.a. weer Tarsis, Scheba
(en Raëma) en Dedan tegen. Dezelfde drie schatten van de koningin van
Scheba worden daar genoemd als handelswaar uit Scheba en Raëma (vers
22). Het kan dus niet anders of het gaat om hetzelfde land. In vers 15 vin-
den we de Dedanieten als handelaars aan de kustgebieden, die ivoor en
ebbehout leverden. Scheba en Dedan moeten we vrijwel zeker zoeken op
het Arabisch schiereiland. Dit wordt ondersteund door de opsomming van
nakomelingen van Cham in Genesis 10. Eén van zijn zonen is Kusch, en
van hem stammen Seba en Raëma en van Raëma stammen Scheba en De-
dan (Gen 10:6,7). Wat verwarrend is echter dat Abraham later nog een
vrouw had. Uit de zonen die hij van haar had werden ook een Scheba en
Dedan geboren. Zij woonden waarschijnlijk in het noordelijk deel van het
Arabisch schiereiland. Dit grensde aan Edom (dat nu in Jordanië zou lig-
gen), en mogelijk hadden deze Dedan en Edom zich verbonden (zie Jer
49:8, Ezech 25:13 en 27:20,21, Jes 21:13). Op dat schiereiland liggen nu
Saoedie-Arabië, Yemen, Oman, de Emiraten en de Golfstaten. Israël ligt
tussen Tyrus/Tarsis en Arabië in. Ze waren in het verleden bevriend en
werden rijk door hun onderlinge handel en die met hun buurvolken en de
landen en volken rond de Middellandse Zee! In dat verband is de juist
door hèn gestelde vraag in Ezechiël 38:13 mogelijk te verstaan. En mis-
schien gaat het nog wel wat verder dan dat. Bovendien mogen we ook
niet vergeten dat de profeten in een plat vlak zagen, waardoor toekom-
stige gebeurtenissen aan de horizon in elkaar overlopen. Daarnaast zijn
die toekomstige gebeurtenissen vaak beschreven aan de hand van gebeur-
tenissen die eerder of in hun eigen tijd gebeurden. J.K.D.
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Licht op de dag van de Here

12. Het doelwit: Israël
We hebben gezien dat in Daniël 11 ‘de koning van het Noorden’ aan-
stormt op ‘de koning van het Zuiden’. Toch lijkt dit gezien wat er verder
in de Bijbel over de oorlog in de eindtijd wordt gezegd niet het begin te
zijn. Dat kan ook blijken uit de woorden dat hij in botsing met hem komt.
Hun conflict gaat over iets, en dat kan heel goed in een al woedende oor-
log liggen, waarin ze beide een tegengesteld standpunt innemen.

In Ezechiël zegt God dat ‘Gog’ en zijn bondgenoten zullen “optrekken
tegen het land dat zich van de oorlog hersteld heeft, een volk dat uit het
gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen van Israël” (38:8)
Nu zou iemand kunnen beweren dat dit net zo goed de Palestijnen kunnen
zijn. Maar is dat aannemelijk als er wordt gezegd dat na de oorlog “de
inwoners van de steden van Israël” het wapentuig van de aanvallers zul-
len vernietigen, en “het huis van Israël” alle gevallenen zal begraven
(39:9 en 12)? Bovendien zegt God dat Hij Zijn volk Israël deze oorlog al
eerder heeft aangekondigd: “Zo zegt de Here HERE: Bent u het, van wie Ik
in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de
profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben,
dat Ik u tegen hen zou doen optrekken?” (38:17). Vóór Ezechiël waren dat
o.a. Joël, Jesaja en Micha. Maar als de vroegere dagen vanuit de tijd van
deze aanval moet worden bezien — wat aannemelijk lijkt — dan zijn dat
ook Ezechiël zelf, zijn tijdgenoot Jeremia, en zeker ook Zacharia die tot
het uit ballingschap in Babylonië teruggekeerde volk Israël sprak.

In het twaalfde hoofdstuk van het boek van deze laatstgenoemde profeet
staat de “Godsspraak, het woord van de HERE, over Israël.” Een beklem-
toning, dat wat nu gezegd wordt van het hoogste belang is. De boodschap
die volgt wordt nog eens extra benadrukt, doordat de God die spreekt
zich plechtig presenteert als de Schepper en Gever van leven: “Aldus
luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grond-
vest, en de geest van de mens in diens binnenste formeert” (vs 1). Waar-
om is dit nodig? Ten eerste is dit een echo van wat God vóór de balling-
schap door Jesaja even plechtig en met nadruk had gezegd over de terug-
keer uit die ballingschap: “Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene.
Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste; ook heeft mijn
hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitge-
breid ... Trek uit Babel” (zie Jes 48:12-21); en: “Wie heeft dit vanouds
doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de HERE? En er
is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten
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Mij niet” (45:21). De hemel en aarde zijn, behalve de letterlijke woon-
plaatsen van respectievelijk God en de mensen, passende beelden voor
heerschappij en samenleving. Zowel voor de goddelijke als de menselijke.
En als God dan zegt dat Hij een nieuwe hemel en aarde zal scheppen, dan
wil dit niet zeggen dat Hij het heelal vervangt, maar de goddelijke heer-
schappij en samenleving op aarde brengt in plaats van de aardse, mense-
lijke. Dan zal niemand meer denken aan wat er was: “Maar u zult u ver-
blijden en juichen voor eeuwig over wat Ik schep, want zie, Ik schep Je-
ruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeru-
zalem en Mij verblijden over mijn volk” (Jes 65:17-19). De weg daarlangs
gaat via lijden, zoals ook de Messias zijn heerlijkheid niet kon binnengaan
zonder te lijden (Luc 24:26). Ten tweede is in het licht hiervan de bood-
schap van Zacharia voor hemzelf en zijn volk zo onverwachts en onbegrij-
pelijk: zij hebben al geleden, en het is kennelijk nòg niet voorbij: “Zie, Ik
maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het
rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te
dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten
heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle vol-
ken van de aarde zullen zich daarheen verzamelen” (vzn 2,3). Kan dit zijn
gebeurd in het jaar 70, zodat we ons niet ongerust hoeven maken over
een toekomstige vervulling? Neen, want wat volgt over de uitredding kan
onmogelijk betrekking hebben op die Romeinse aanval. Toen heeft God
niet ingegrepen om Israël te redden, en is Jeruzalem niet beschermd en
op zijn eigen plaats blijven bestaan (zie vzn 4-9). Ook hier zijn twee sta-
dia in de aanval mogelijk: het begint met een aanval door buurvolken van
Israël (“de volken in het rond”), waarna “alle natiën” erbij betrokken ra-
ken (wat tegenwoordig steeds vaker gebeurt als het om oorlogen gaat).

Omdat de meeste inwoners van Israël ongelovig zijn, en dus niet vertrou-
wen op God, hebben zij zich tot de tanden bewapend en zelfs bescher-
ming gezocht achter een muur. Dit zal hen echter niet helpen, want zij
zullen in wat komen gaat alsnog moeten leren alleen te kunnen overleven
als zij vertrouwen op de God van hun vaderen. Wat wij ook van de ge-
zindheid en de politiek van de huidige natie Israël mogen vinden, God
verandert Zijn beloften aan Zijn vriend Abraham en knecht David niet.
Ondanks hun zondige nakomelingen zal God Zijn doel bereiken: “Niet om-
wille van u, o huis van Israël, doe Ik het, luidt het woord van de Here HE-

RE, maar om mijn heilige naam; weet dat wel! Schaam u en word schaam-
rood over uw wandel, huis van Israël” (samenvoeging Ezech 36:22 en 32).

J.K.D.
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Is christen zijn eenvoudig of ingewikkeld? Wat mijn erva-
ring betreft kan het zowel het een als het ander zijn. De ba-
sisprincipes zijn eenvoudig, de details kunnen ingewikkeld zijn. De
Bijbel toont ons Gods voornemen, en doet dat op zo’n wijze dat dit voor
iemand met een gezond verstand goed te begrijpen is. God wil immers
dat Zijn boodschap aankomt, en gebruikt daarom geen onbegrijpelijke
taal. Maar Zijn boodschap is tegelijkertijd niet menselijk maar goddelijk,
geestelijk, en heeft daarom een diepgang die wij alleen door bidden,
overdenken en Schrift met Schrift te vergelijken volledig kunnen zien.

Helaas hebben wij echter de neiging om de dingen ingewikkelder te ma-
ken dan nodig, ook in het geloof. De wet van Mozes was al ingewikkeld —
niet onbegrijpelijk, maar niet eenvoudig na te leven — maar nog niet zo
ingewikkeld dat in Jezus’ tijd de Farizeeën en Schriftgeleerden het nog
niet veel moeilijker voor het gewone volk konden maken. Hetzelfde komt
voor in het christendom: er zijn vaak stelsels van regels en rituelen, die
weinig overeenkomst tonen met de originele leer en eenvoudige geloofs-
praktijk van Jezus en zijn apostelen. Het zou echter vanzelfsprekend
moeten zijn dat we ons richten op eenvoud in ons geloof en niet op ge-
compliceerdheid, zodat allen de boodschap helemaal kunnen begrijpen,
en in verbondenheid met de Heer Jezus en elkaar kunnen samengaan.

Maar wat is de eenvoudige kern van christendom? Wat zijn de hoofdpun-
ten van het geloof? Wat moeten we ten minste doen om behouden te
worden? Er zijn duidelijke lessen te vinden in de Bijbel, die ons een goe-
de richting aangeven. Tijdens het Pinksterfeest hoort de menigte de
apostelen volgens Handelingen 2:36 het volgende zeggen: “Dus moet ook
het ganse huis Israël zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Chris-
tus gemaakt heeft, deze Jezus die u gekruisigd hebt!” En hun reactie is:
“wat moeten wij doen mannen broeders?” Daarop antwoordt Petrus hen:
“Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus
Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de heiligen
Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor
allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen
zal” (vs. 38). Bekering en doop op of in de naam van Jezus is dus essenti-
eel. We lezen verder: “En met nog meer andere woorden getuigde hij, en
hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde ge-
slacht. Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die
dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd” (vzn 40,41). Op
dezelfde wijze vraagt de gevangenbewaarder in Filippi aan Paulus en Si-
las: “Heren, wat moet ik doen om behouden te worden?” En zij zeggen:

Overdenking
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“Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden, u en
uw huis” (Hand 16:30). Dat klinkt eenvoudig genoeg, maar wat bedoelden
ze daar eigenlijk mee? Als we doorlezen zien we dit: ondanks de gevaren
en moeilijkheden die dat met zich mee zal brengen, doen zij wat Hij
vraagt. Deze geloofsgehoorzaamheid begint met de doop: “En zij spraken
het woord van God tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn
huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mee om hun
striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond do-
pen” (vzn 32,33). Dus de doop is een natuurlijk vervolg en benadrukt het
belang van deze openlijke uiting van geloof, gedaan in vertrouwen. Of-
schoon het geloof in Christus uitleg nodig had, waren de apostelen in
staat de waarheid in korte tijd duidelijk over te brengen. Dat duidt niet
op ingewikkeldheid en jaren studie, maar op een eenvoudige boodschap,
die iemand die zich ervoor openstelt direct in het hart kan raken, en de
waarheid daarvan kan doen begrijpen en aanvaarden. We zouden kunnen
zeggen dat zo’n korte leertijd mogelijk was omdat het niet nodig was om
allerlei verkeerde leerstellingen te weerleggen. Maar uit de evangeliën
en de brieven van de apostelen blijkt dat er wel degelijk moeilijkheden
waren die uitleg vroegen. De Joden hadden, bijvoorbeeld, altijd gezegd
dat niet-Joden die het geloof in de God van Abraham, Isaäk en Jakob wil-
den gaan aanhangen zich moesten laten besnijden. Hoe kan Paulus, een
Jood, dan zeggen dat wie tot geloof komt niet besneden hoeft te worden?
Waarmee ik wil aangeven dat het wel degelijk uitmaakt wat we geloven.
Christelijk geloof is niet een simpel, vaag, plezierig warm gevoel van bin-
nen. Het is iets dat uitleg nodig heeft, en daarom is het misschien goed
dat ik de kern van het christelijk geloof nog wat verder verduidelijk.

Beide voorbeelden in Handelingen leggen de nadruk op het belang van de
rol van Jezus. Er is een andere, vergelijkbare tekst in de Romeinenbrief,
die ons misschien nog verder tot de kern brengt: “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; want met het hart
gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoude-
nis” (Rom 10:9,10). Een uitgesproken belijdenis in de overtuiging van Je-
zus’ heerschappij en het geloof in zijn opstanding, zijn dus de basisprin-
cipes voor onze behoudenis. Ze lijken bedrieglijk eenvoudig, maar omvat-
ten heel veel. Het is eenvoudig in zoverre dat het duidelijk maakt dat
wie niet gelooft in de opstanding van Jezus, niet behouden kan worden.
Alleen al vanwege het feit dat er dan helemaal geen behoudenis is, voor
niemand; want zonder opstanding is er geen enkele hoop, voor niemand.
Zo zou het ook duidelijk moeten zijn dat iemand die niet belijdt dat Je-

Wat moeten wij doen om behouden te worden?
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zus Heer in zijn of haar leven is — dus Hem niet als zijn of haar Koning
beschouwt en als zodanig gehoorzaamt — niet behouden kan worden.
Want de ongehoorzaamheid van de eerste mensen had het verderf tot
gevolg waarvan Jezus ons wil redden. Uiteraard is dit gebaseerd op de
vooronderstelling dat u gelooft in God en de Bijbel voor u Goddelijke au-
toriteit heeft, en daarom de waarheid is. Omdat dit voor mij zo is, wil ik
Paulus’ uitleg van de basisprincipes van het ‘christen zijn’ wat verder
onder de loep nemen. Ironisch genoeg kan dit weer minder eenvoud van
uitleg tot gevolg hebben, maar laten we het toch maar proberen...

Paulus stelt de gerechtigheid die voortkwam uit het naleven van de wet
van Mozes zoals Israël die nastreefde, tegenover de gerechtigheid die
voortkomt uit geloof. Hij legt uit dat Jezus als enige Mens die wet vol-
maakt vervulde. Door geloof in de volle zin van het woord — dus door de
belijdenis daarvan en bereidwillige gehoorzaamheid — voldoet de gelovi-
ge aan de kern van de wet. Als de Israëlieten dit maar een beetje hadden
begrepen, hadden ze kunnen inzien dat alle gerechtigheid uiteindelijk
van God komt, Gods gave is op grond van geloof. Dan hadden zij het mis-
schien niet noodzakelijk gevonden te proberen hun eigen gerechtigheid
te bewerken, door een strikte en onbarmhartige uitleg van de wet en het
naar de letter volgen daarvan. Dit is tenminste hoe ik Paulus’ redenering
begrijp. Hij omschrijft in feite Deuteronomium 30:11-14, waar God ver-
duidelijkt dat volledige gehoorzaamheid aan Hem niet zo moeilijk is als
het op het eerste gezicht lijkt: “Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is
niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg ... dit woord is zeer dicht
bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen”. Maar het was on-
mogelijk de wet volmaakt na te leven! Elke afwijking daarvan maakte de
mens immers schuldig aan overtreding van de gehele wet. Gelukkig zien
we al in Deuteronomium, dat God aangeeft dat Hij kijkt naar de gezind-
heid en motivatie van de gelovigen. Daarom zijn verzoening en behoude-
nis uiteindelijk Gods gaven aan ons. Hij redt en behoudt omdat Hij dat
wil, en om geen andere reden. En alleen door Christus Jezus kunnen we
die verzoening en behoudenis ontvangen; en wel, zegt Paulus, door ge-
loof en belijdenis met de mond. Dat houdt niet in dat we Hem niet ook
op andere wijzen kunnen belijden. Het duidelijkste voorbeeld is de doop,
die essentieel is in het proces van behoudenis. Zij is een belijdenis in
woord en daad. De dopeling laat zich, in geloof en onder belijdenis daar-
van, verbinden met Jezus’ dood en opstanding en krijgt door Gods gena-
de deel aan zijn overwinning over zonde en dood. Dit geloof en deze be-
lijdenis zou ons zodanig moeten veranderen dat ons hele wezen en onze
totale levenswijze dit geloof uitstraalt - ofschoon ik moet toegeven dat ik
het zelf helemaal niet eenvoudig vindt om de Heer Jezus hier volkomen
in na te volgen. Maar omdat we in Gods genade de gelegenheid krijgen

Overdenking
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Zijn Zoon na te volgen, is het wel onze opdracht diens overwinning over
zichzelf en alle menselijke zwakheden — waaronder vooral de zelfzucht,
het zoeken van het eigenbelang vallen — na te streven, in een leven van
liefde in woord en daad, voor alle mensen, in het bijzonder onze geloofs-
genoten. Alleen zo kunnen we het vlees, en de zonde die daarin woont,
overwinnen, zodat we overwinnaars in en met Christus Jezus mogen zijn.

Het andere deel van Paulus’ verklaring “en met uw hart gelooft, dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt”, doet ons denken aan geloof en ver-
trouwen in God en in wat Hij beloofd heeft. Geloof dat de God die Jezus
heeft opgewekt, ook in staat is ons op te wekken. Maar het is ook weer
een erkenning dat Jezus de dood heeft overwonnen. Door zijn volmaakte
gehoorzaamheid aan Gods wil, was Hij niet onderworpen aan Gods dood-
vonnis over de zonde, en kon Hij niet door de dood worden vastgehou-
den. Het christendom wordt soms beticht van zwartgalligheid en somber-
heid. Jezus’ offerande van zichzelf wordt vaak alleen beschouwd in het
licht van zijn lijden en dood. Die waren inderdaad verschrikkelijk, pijnlijk
en vernederend. Maar het gaat niet om die details als zodanig, maar om
het besef dat wij niet onszelf kunnen redden van de dood, en dat Jezus
naar Gods wil moest lijden en sterven om ons met Hem te verzoenen. Wij
zijn dus de oorzaak van zijn lijden en dood, maar daarin ook de begena-
digden. En die genade kunnen we alleen ontvangen als Hij is opgewekt,
anders zouden zijn lijden en dood zinloos zijn geweest.

We zouden er daarom goed aan doen meer moeite te doen zijn offer in
zijn geheel te beschouwen, zijn leven van gehoorzaamheid en dienst-
baarheid, van medeleven en actieve hulp voor hen die in nood waren,
zijn zelfverloochening, zijn lijden en sterven, en dan, van vitaal belang,
zijn opstanding. Jezus overwint de menselijke zwakheid en zelfs de
dood. Hij toont ons hoe wij ons leven kunnen en moeten leiden; en, als
we Hem zo goed mogelijk proberen na te volgen, hebben we de hoop om,
in Gods genade, deel te krijgen aan zijn overwinning.

Toen Paulus zei “geloof met uw hart, dat God Hem uit de doden heeft
opgewekt”, toonde hij dat het ware christen zijn veel meer omvattend
en krachtiger is dan welk geloof of ethische richting ook. Want waar vindt
u woorden als deze, die ons brengen van de eerste mens tot de ‘laatste’:
“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 opstan-
ding van de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven,
zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Kor 15:20-22)?
Ieder mens is van nature in Adam geboren, maar kan door belijdenis en
geloof, herboren worden in Christus, levend gemaakt tot eeuwig leven.

A.S./J.K.D.

Wat moeten wij doen om behouden te worden?



4. De gastheer die zijn volk verzadigt

Vanaf de dag dat Jezus in Galilea in het openbaar optrad als Profeet en
wonderdoend Geneesheer, stond Hij voortdurend in het middelpunt van de
belangstelling van zijn volk. Er waren dagen dat zelfs zijn moeder en broers
Hem niet konden bereiken, vanwege de menigte mensen rondom zijn huis,
dat een stel vrienden zo ver ging dat zij het dak van Jezus’ huis openbraken
om hun verlamde vriend voor Jezus' voeten te laten zakken, en dat een man
die klein van gestalte was zich genoodzaakt zag in een boom te klimmen om
de Geneesheer uit Nazaret te kunnen zien.

Ondanks dat er veel mensen naar Hem toekwamen, wachtte Jezus niet
thuis op hen, maar ging zelf naar zijn volksgenoten, overal in het land. “Hij
trok rond in geheel Galilea”, vertelt Matteüs in zijn evangelie; en verder:
“Jezus ging alle steden en dorpen langs”. Als reden om uit Kapernaϋm te 
vertrekken, waar “de gehele stad te hoop gelopen was bij de deur”, zei Hij:
“Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk van
God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden” (Luc 4:43). Het feit dat
zes paar uitgezonden discipelen niet voldoende waren om zijn komst in de
steden en dorpen van zijn land voor te bereiden, en dat na hen nog zes keer
zo veel werden uitgezonden om hen te helpen met hun taak, laat niet alleen
zien hoe intensief, maar ook hoe extensief zijn campagne onder zijn volk
was. Waar Hij ook ging, gingen velen met Hem mee. De evangelisten vertel-
len herhaaldelijk: “Hem volgden vele scharen”. Er waren gelegenheden dat
de Here sterke behoefte had zich af te zonderen van de drukte om Hem
heen. Het bezoek van discipelen van Johannes de Doper, die de wrede
moord op hun meester kwamen berichten, was er één van. En om eenzaam-
heid voor Zichzelf en de twaalf te vinden zeilden zij naar de noordoostelijke
oever van het Meer. Maar de aanhankelijke menigte volgde Hem te voet
langs de noordelijke kust, en wachtten Hem al op toen Hij uit de boot stap-
te: “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd
met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken” (Mat 14:14). Zijn
eigen behoefte aan een periode van eenzaamheid, na een bericht dat Hem
diep getroffen had - ook omdat de moord op Johannes een pijnlijke aandui-
ding was van wat Hem zelf te wachten stond - moest Hij opzij schuiven, om
te kunnen voorzien in de geestelijke en lichamelijke nood van die vele men-
sen die Hem nodig hadden. Drukke uren van onderwijs en genezingen vol-
gen, totdat de twaalf zich aan het eind van de middag genoodzaakt voelen
hun Meester aan te raden het volk weg te zenden, om in de omringende
plaatsen voedsel en onderdak te zoeken.

10

Het evangelie in Jezus’ wonderen



Op deze wijze is, door Gods voorzienigheid, de gelegenheid ontstaan waarin
Jezus het wonder gaat doen dat als geen ander licht werpt op zijn betekenis
voor zijn volk. Evenals Israël in de woestijn dringend behoefte had aan voed-
sel dat daar niet was, en moest leren vertrouwen dat de God Die hen op
zo’n machtige wijze had bevrijd uit Egypte, ook in staat was hen in de woes-
tijn te voeden en van water te voorzien (Deut 8:2), zo zal nu het volk kun-
nen Ieren hoe afhankelijk ze van Jezus zijn voor het levengevende brood.
Het in groepjes zittende volk ziet hoe Hij zijn blik naar de hemel richt, als
Hij de Vader dankt dat Hij in de behoefte van het volk zal voorzien. Dan
zien zij hoe Hij stukken brood en vissen uit een blijkbaar onuitputtelijke
voorraad aan zijn discipelen geeft en die laat uitdelen, totdat allen zoveel
te eten krijgen als zij maar willen — een overvloed die zij in hun hele leven
nooit hadden gekend. Zo groot dat er zelfs nog overblijft. Geen wonder dat
zij Hem in hun enthousiasme meteen Koning willen maken.

Al waren de twaalf gewend aan zijn dagelijks wonderen, Jezus verwachtte
dat zij door de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging tot een nieuw in-
zicht aangaande Hem zouden komen. Al spoedig bleek echter dat zij niet
hadden begrepen wat die te betekenen had. Toen Hij diep in de nacht bij
hen kwam, over het water lopend naar de boot, waarin zij zich vanwege de
harde tegenwind met vereende krachten moesten inspannen terug te varen
naar Kapernaüm, “waren zij innerlijk ontsteld, want zij waren bij de broden
niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard”. Zelfs na een herha-
ling van het wonder, toen Hij opnieuw een grote menigte mensen met bro-
den verzadigde, toonden zij een zodanig gebrek aan inzicht, dat het voor
Jezus zo’n pijnlijke teleurstelling was dat Hij hun er een verwijt over maak-
te: “Verstaat u nog niet en begrijpt u niet? Hebt u een verhard hart? Hebt u
ogen en ziet u niet; hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel manden vol brokken
u hebt opgeraapt? En zij zeiden: Twaalf. En bij de zeven voor de vierduizend
hoeveel korven vol brokken u hebt opgeraapt? En zij zeiden: Zeven. En Hij
zei tot hen: Begrijpt u nóg niet?” (Mar 8:17-21).

Dus zijn de twaalf even onbevattelijk als een dove. Is het dan zuiver toeval
dat Marcus, vlak vóór zijn verslag van de tweede wonderbare spijziging, ver-
telt hoe Jezus een wat lijkt bijzonder hardnekkig geval van doofstomheid
genas? Want in tegenstelling tot een genezing door slechts een bevelend
woord stak Jezus zijn vingers in de oren van de man, spuwde, raakte zijn
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‘... Jezus, de Nazoreeër, u van Godswege aangewezen door krachten, wonde-
ren en tekenen, die God door Hem in uw midden gedaan heeft ...’ (Hand 2:22)



tong aan, keek op naar de hemel en zuchtte, voordat Hij het verlossende
woord uitsprak: “Word geopend!” De twaalf zijn dus ook doof voor wat Je-
zus zegt. Maar ook blind voor wat zij zien. Het zal dan zeker weer geen toe-
val zijn dat Marcus direct na Jezus’ verwijt vertelt van de genezing van een
blinde. Ook in dit geval is de wijze van genezing ongewoon. Jezus spuwt in
zijn ogen, legt de handen op hem, en in antwoord op de zeer ongewone
vraag bij een genezing: “Ziet u iets?”, krijgt Hij te horen dat de genezing
niet volledig is: “Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wande-
len” (Mar 8:24). Pas na een tweede handoplegging door Jezus’ is de man
volledig genezen van zijn kwaal.

Het duidelijke verband tussen deze gevallen van doofheid en blindheid en
de geestelijke gebreken van de twaalf wordt bevestigd als Marcus verder
vertelt hoe de discipelen in de omgeving van Caesarea Filippi tot een helder
inzicht komen aangaande Jezus’ persoon. Na van de twaalf te hebben verno-
men wat anderen van Hem denken stelt Hij hun de vraag: “Maar u, wie zegt
u, dat Ik ben?” Als de woordvoerder van de anderen weet Petrus het goede
antwoord te geven: “U bent de Christus” (Mar 8:27-30). Vergelijken wij deze
drie passages over de doofstomme, de blinde en Petrus’ belijdenis, dan valt
bij alle drie hetzelfde patroon op. Jezus neemt de doofstomme terzijde,
buiten de schare, neemt de blinde bij de hand en brengt hem buiten het
dorp, vertrekt met de twaalf weg van de menigte naar Caesarea Filippi. Ver-
volgens verbiedt Hij de doofstomme en de omstanders het ook maar iemand
te vertellen, zegt tegen de blinde dat hij zelfs het dorp niet in mag gaan, en
na hun belijdenis van geloof in Hem verbiedt Hij zijn discipelen nadrukkelijk
met iemand hierover te spreken.

Waarin lag dan de bijzondere betekenis van de broodvermenigvuldiging?
Terwijl de genezingen van zieken in de eerste drie evangeliën gewoonlijk
staan opgetekend als losse verhalen, die de lezer het een na het ander kan
bewonderen als schilderijen in een galerij, geven de gekozen wonderen in
het vierde evangelie vaak aanleiding tot een uitleg van Jezus. Dit is het ge-
val met de genezing van een verlamde in Jeruzalem, van de blinde, het op-
wekken van Lazarus, en vooral de broodvermenigvuldiging. Naar aanleiding
van de weinig ter zake doende vraag van de menigte op welke wijze Hij zon-
der boot naar Kapernaüm was teruggekeerd, hield Jezus in de synagoge daar
een uitvoerige rede, onderbroken door vragen en tegenwerpingen, over
Hemzelf als het levengevende brood. De situatie in de afgelegen plaats waar
het wonder had plaatsgevonden, was een microkosmos van Israëls toestand
in de woestijn tussen Egypte en het beloofde land. Hun behoefte aan dage-
lijks brood om in leven te blijven, waarin alleen God kon voorzien, illu-
streerde hun volkomen afhankelijkheid van zijn goedheid voor zijn gave van
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Het evangelie in Jezus’ wonderen



eeuwig leven. Hij die door Mozes in de woestijn rijkelijk manna aan heel het
volk Israël had geschonken, heeft door Jezus een overvloed van brood aan
meer dan vijfduizend mannen — vrouwen en kinderen niet meegerekend —
uitgedeeld. Dat brood symboliseerde Jezus zelf: “Ik ben het brood des le-
vens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn ge-
storven; dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet,
niet sterve. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. In-
dien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood,
dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven van de wereld” (Joh 6:48-51).
Voor de luisteraars was dit een nogal aanmatigende uitspraak. Een jonge
man, niet veel ouder dan dertig, kondigt zomaar aan dat Hij de bron van
eeuwig leven is, en dat zonder een levende relatie met Hem een mens voor
altijd zal sterven! “Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef
door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij” (vs. 57). Het zijn
niet alleen degenen die geen discipelen van Hem zijn geworden, maar ook
vele van zijn volgelingen, die aanstoot hieraan nemen: “Vele van zijn disci-
pelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard, wie kan haar aanhoren ...
Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met
Hem mee” (Joh 6:60,66). Jezus’ woorden na de genezing van de verlamde in
Jeruzalem zijn ook van toepassing op dit wonder in Galilea: “de werken, die
Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft” (Joh 5:36). Alvo-
rens Jezus de rug toe te keren hadden deze discipelen zich moeten afvragen
hoe Hij in staat was geweest zo’n wonder te doen.

Door de instelling van het Avondmaal heeft Jezus gezorgd dat zijn volk re-
gelmatig zijn betekenis als het levengevende Brood herdenkt. Daarbij wijst
Hij op het grote kenmerk van de nieuwe heilstijd die met zijn komst, offer-
dood, opstanding en verhoging is aangebroken, samengevat in de woorden
van de apostel Johannes: “God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven
is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven” (1 Joh 5:11).

De tweede broodvermenigvuldiging had niet alleen de bevestigende beteke-
nis van een herhaling, maar verschilde ook in enkele opzichten van de eer-
ste. Dit wonder deed Hij in Decapolis, een Griekse benaming voor het gebied
ten zuidoosten van het Meer van Galilea, in het Overjordaanse dat niet meer
tot Israël behoorde. Daarin lagen tien (deca) steden (polis). Vierduizend
doet denken aan universaliteit, en in plaats van ‘manden’ (een voorwerp dat
overal als Joods bekend was) werd bij deze gelegenheid het overschot van
broodbrokken opgeraapt in ‘korven’ (Mar 8:20). Het schenken van brood in
Galilea stelt Jezus voor als de Gever van leven aan zijn eigen volk, de spijzi-
ging van de vierduizend getuigt dat zijn gave van eeuwig leven ook voor niet
-Joodse gelovigen is. A.H./J.K.D.
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Leven vanuit de genade van God
Het getuigenis van de wet van Mozes was: “De mens, die de gerechtigheid
naar de wet doet, zal daardoor leven” (Rom 10:5). Maar omdat de mens,
door de zwakheid van het vlees, de wet niet volmaakt kon naleven, deed God
in de offerdood van Zijn Zoon alle zonden weg, die in geloof en berouw wer-
den en worden beleden: “gelijk het door één daad van overtreding voor alle
mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van ge-
rechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven” (Rom 5:18). Niet
‘allen’ zonder onderscheid uiteraard; immers alleen wie gelooft en daarnaar
handelt zal leven. Vanaf Christus’ sterven en opstanding werden allen die
geloven dat zij door het offer van Christus met God verzoend zijn, verlost
van de vloek van de wet, de eeuwige dood: “Want Christus is het einde van
de wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft” (Rom 10:4). Paulus
gaat dan verder met het geloof dat hier bedoeld wordt: “de gerechtigheid uit
het geloof spreekt aldus: ... Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart,
namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. 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; want met het hart gelooft
men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers
het Schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd
uitkomen” (Rom 10:6-11).

Nu zullen sommigen zeggen: ‘zie je nou wel: als je Jezus belijdt in je hart en
met je mond is dat genoeg; het is dus niet (per se) nodig dat ik me laat
dopen’. Maar is dit geen drogreden? Want a. houdt Paulus zich aan wat Jezus
heeft bevolen, namelijk: “Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen
en doop hen ... en leer hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb” (Mat
28:19); “Ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de gehele
schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie
niet gelooft zal veroordeeld worden” (Mar 16:15,16 — Sommigen zeggen hier-
op: er staat toch niet dat iemand die zich niet laat dopen veroordeeld zal
worden? Maar ook dat is een drogredenering, want het eerste is duidelijk en
onweersprekelijk: “wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden”; en
wat het tweede aangaat is het duidelijk dat iemand die niet gelooft zich ook
niet zal laten dopen; bovendien kan en mag iemand zonder geloof niet ge-
doopt worden, zoals blijkt uit Hand 8:36 en 37), b. spreekt Paulus zichzelf
niet tegen, en c. voegt hij er nog aan toe: “want een ieder die de naam van
de Here aanroept zal behouden worden” (Rom 10:13) — en herinnert dat niet
aan het bevel van de doop waaraan we ons moeten onderwerpen “onder aan-
roeping van de naam van Jezus”?

Doop door Water en Geest
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De vrijheid van Gods kinderen
De wet, die de mens wees op zijn of haar zonde, heeft door Christus’ leven
en offerdood haar macht over wie in Hem is verloren. Hij noemt dit zelf vrij
worden, in een — in de tijd van de Romeinse slavenpraktijk — duidelijk
beeld: “Als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk discipelen van Mij en u zult
de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken ... Voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En
de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan
de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh 8:32,34-36).
Paulus herinnert hieraan als hij in verband met de wet zegt dat Jezus’ woor-
den nu werkelijkheid zijn geworden: “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn,
heeft Christus ons vrijgemaakt” (Gal 5:1). Het evangelie van Christus verkon-
digt vrijheid voor wie dat geloven: “Want u bent geroepen, broeders, om vrij
te zijn” (Gal 5:13). Wie zich verenigt met Christus in de doop, ontvangt de
heilige Geest, die hem of haar leert en in staat stelt te leven naar het voor-
beeld van Christus, want “waar de Geest van de Here is, is vrijheid” (2 Kor
3:17). Maar, zegt hij, “gebruik die vrijheid niet als een aanleiding voor het
vlees” (Gal 5:13). Ook Petrus voegt zich daarbij, als hij schrijft dat volgelin-
gen van Christus spreken en handelen “als vrijen en niet als mannen, die de
vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als diena-
ren van God” (1 Pet 2:16).

Een onveranderd mens is nog steeds een slaaf van de zonde
Zulke waarschuwingen waren en zijn helaas nodig. Want de doop verandert
het menselijk vlees als zodanig niet. Werd de mens onder de wet, door die
wet geprikkeld om Gods verordeningen te overtreden, zo kan de mens die de
genade in Christus ontvangt zichzelf bedriegen door te leven als onveranderd
mens, in de veronderstelling dat Gods genade toch wel overvloedig is. Zij die
in de eerste eeuw wilden vasthouden aan de wet schamperden naar Paulus:
“Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade
zijn?” Zijn antwoord is direct en duidelijk: “Volstrekt niet!” Hij onderbouwt
dit als volgt: “Weet u niet, dat u hem, in wiens dienst u zich stelt om als sla-
ven te gehoorzamen, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de
zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar
God zij dank: u was slaven van de zonde, maar u bent van harte gehoorzaam
geworden aan die vorm van onderwijs, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt
van de zonde, bent u in dienst gekomen van de gerechtigheid ... in de dienst
van God gekomen, hebt u tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige
leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die
God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (zie Rom
6:15-23). Dus wie Gods genade ontvangt — in de vergeving van zonde op
grond van geloof, berouw, bekering en doop — en desondanks niet leeft door
de Geest maar het oude zondige leven voortzet, ontvangt als loon toch de
dood waaruit Christus hem of haar wilde redden. ►
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Het einde van de wet betekent ook het einde van de besnijdenis
De besnijdenis was sinds de wetgeving op Horeb onlosmakelijk verbonden
met de wet. Jezus zei tegen de Joden: “Mozes heeft u de besnijdenis gege-
ven — niet, dat zij van Mozes komt, maar van de vaderen — en u besnijdt een
mens op sabbat ... opdat de wet van Mozes niet verbroken wordt ...” (Joh
7:22,23). Toen er nog geen wet was, was de besnijdenis het teken van het
verbond met Abraham en het behoren tot wie delen in wat God hem beloof-
de. Wie geloofde dat God doet wat Hij zegt, werd dat tot gerechtigheid gere-
kend. Toen de nakomelingen van Abraham het hem beloofde land zouden
ontvangen, gaf God hen een wet die hen moest leren een heilig leven in ge-
loof te leiden, zoals Abraham deed. Vanaf dat moment herinnerde de besnij-
denis hen niet alleen aan het verbond van God met Abraham, maar toonde
hen ook de weg waarlangs zij zouden delen in wat God hem beloofde: die van
de wet.

Maar als de wet door Jezus’ offer verouderd en verjaard was, zodat het einde
daarvan gekomen was, gold dat ook voor de besnijdenis die daarin was opge-
nomen. Daarnaast zijn er voldoende inhoudelijke redenen waarom besnijden
van het vlees niet meer nodig was en is:

1. Het verbond met Abraham is nu verzekerd door de dood, opstanding en
verhoging van Christus.

2. Door de zonde werd de besnedenheid van een mens tot onbesnedenheid,
zodat die niet verder reikte dan het snijden in het vlees, terwijl die had
moeten leiden tot het snijden van het vlees; dat wil zeggen het strijden te-
gen de begeerten van het vlees die tot zonde leiden.

3. Christus heeft in zijn leven het vlees overwonnen, door de begeerten daar-
in geen kans te geven, en heeft de vloek van de wet teniet gedaan, door het
vlees waarin die begeerten wonen aan het kruis te laten nagelen.

4. In Christus is een nieuw verbond van kracht geworden, waarvan de beker
wijn het teken is geworden.

5. Door de inwoning van Christus in de gelovige hoeft deze niet meer met een
stok achter de deur (de vloek van de wet) herinnerd te worden aan Gods wil,
maar is die wil een deel van zijn of haar leven geworden.

Omdat veel Joden in de eerste eeuw vasthielden aan de besnijdenis, en zelfs
vonden dat bekeerde niet-Joden besneden moesten worden om behouden te
kunnen worden, gaven de apostelen en oudsten de verklaring af de niet-
Joden “geen last op te leggen” (Hand 15:19). Want het feit dat deze ‘onbe-
snedenen’ Gods gave van de Geest hadden ontvangen, deed hen de voorstan-
ders van wet en besnijdenis vragen: “wat stelt u God op de proef door een
juk op de hals van de discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij
hebben kunnen dragen?” (vs. 10).

Als sommigen toch doorgaan met hun pogingen de door Paulus bekeerde niet-
Joden te overtuigen van de noodzaak van besnijdenis, maakt Paulus in enkele
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brieven duidelijk dat de besnijdenis niet alleen niet nodig is, maar zelfs on-
wenselijk, nee in strijd met wat in Christus is bereikt. De besnijdenis is na-
melijk het symbool geworden voor wat hij “het werk van mensenhan-
den” (Efez 2:11) en “vertrouwen op het vlees” noemt; en dat is het tegen-
overgestelde van leven vanuit de Geest. Aan de Filippenzen schrijft hij: “wij
zijn de besnijdenis, die door de Geest van God Hem dienen, die in Christus
roemen en niet op vlees vertrouwen” (Flp 3:3). In de brief aan de Galaten
keert Paulus zich in ongekend scherpe bewoordingen tegen hen die de niet-
Joodse gelovigen proberen te overtuigen van de wet en de besnijdenis. De
achtergrond hiervan is tweeledig: a. de duidelijke verklaring in de brief van
de apostelen en oudsten in Jeruzalem dat hen dat juk niet werd opgelegd, en
b. de huichelarij van Petrus en enkele anderen tijdens hun bezoek aan Antio-
chië, toen zij bang werden voor de negatieve reacties van de voorstanders
van de besnijdenis als zij hen aan tafel zagen met onbesnedenen. Paulus legt
na zijn groet aan de gemeente direct de vinger op de zere plek: “Het ver-
baast mij, dat u zich zo schielijk van degene, die u door de genade van Chris-
tus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen
evangelie” (Gal 1:6). Na het voorafgaande zal duidelijk zijn waarom: het
evangelie verkondigt vrijheid en geen slavernij. Het evangelie is immers een
goede boodschap, en in slavernij houden of brengen is geen goede bood-
schap. Twee maal vervloekt hij degenen die dat andere evangelie tegen de
vrijheid in Christus verkondigen (1:8,9). In hoofdstuk 3 spreekt hij de ge-
meenteleden aan als een vader: “O, onverstandige Galaten ... hebt u de
Geest ontvangen ten gevolge van werken van de wet, of van de prediking van
het geloof? ... U bent begonnen met de Geest, eindigt u nu met het
vlees?” (3:1-3). Want het moet duidelijk zijn: “indien u zich laat besnijden,
zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan een ieder, die zich laat
besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen” (5:2,3). De reden
is helder: dat brengt zo iemand weer onder de vloek waarvan Christus de
zondaar heeft willen vrij maken. “Want allen die het van werken van de wet
verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is
een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het wetboek,
om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd
wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar bij
de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven.
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een
vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan
het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Je-
zus Christus, opdat wij de belofte van de Geest ontvangen zouden door het
geloof” (3:10-14). Paulus’ conclusie is daarom: “U bent los van Christus als u
door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat u. Wij immers
verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij ho-
pen. Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden
zijn, maar geloof, door liefde werkende” (5:4-6). J.K.D.
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Paulus maakte zijn eerste zendingsreis met Barnabas. In Handelingen 4
wordt verteld wie hij was en waar hij vandaan kwam: “Barnabas, een
Leviet uit Cyprus”. Evenals andere volgelingen van Jezus had hij de
opbrengst van zijn akker naar de apostelen gebracht. Zijn echte naam
was Jozef, maar de apostelen gaven hem de naam Barnabas (zoon van
vertroosting, man van bemoediging). Een naam die zijn karakter goed
weergeeft. Dat bleek toen Paulus enkele jaren na zijn bekering vol
goede moed in Jeruzalem kwam, en verwachtte dat hij met open ar-
men ontvangen zou worden. Helaas was dat niet zo: “Toen hij (Paulus)
terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen,
maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een
leerling was geworden” (Hand 9: 26). Hij werd door iedereen gemeden.
“Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de
apostelen, aan wie hij vertelde dat Paulus onderweg de Heer had ge-
zien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig
de naam van Jezus had verkondigd. Paulus liep nu openlijk met de
apostelen in Jeruzalem rond ...” (9:27,28). Dat was dankzij Barnabas.
Omdat de Joden Paulus wilden doden, werd hij naar zijn geboorte-
plaats Tarsus gestuurd. Veel leerlingen waren om de vervolging naar
allerlei plaatsen gevlucht, terwijl ze overal waar ze kwamen predikten.

Zo kwam het evangelie ook in Antiochië. Behalve Joden kwamen daar
ook veel Grieken tot geloof. Maar er was een goede leraar nodig om
hen verder te onderwijzen. De apostelen stuurden Barnabas, die daar
ging werken aan de opbouw van de eerste christengemeente in de niet-
Joodse wereld. “Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn
goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij ieder-
een aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij
was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de hei-
lige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewon-
nen” (11:23,24). Hij zag al snel dat het werk te veel was voor hem al-
leen, en ging naar Tarsus om Paulus — die ook Grieks sprak — te zoe-
ken, en te vragen of hij wilde komen helpen. Het staat er zo eenvou-
dig, Paulus zoeken, maar het was wel een afstand van ruim 240 km, en
hij kon hem niet even laten weten dat hij kwam. Ook wist hij niet of
Paulus wel met hem mee zou willen gaan. Daaruit bleek zijn groot ver-
trouwen op de Here Jezus en in Paulus. Paulus ging inderdaad met hem
mee naar Antiochië, waar ze een jaar lang samen onderwijs gaven. Het

Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g m e t b i j z o n d e r e
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Mensen rond Paulus (5)

valt op dat hier eerst Barnabas genoemd wordt. Hij neemt de leiding.

Tijdens hun verblijf daar kwam er een profeet die een hongersnood
voorspelde. De christenen in Antiochië richtten spontaan een hulp-
fonds op voor Judea. Barnabas en Paulus kregen de opdracht het inge-
zamelde geld in Jeruzalem af te dragen. Barnabas, die zijn hele bezit
voor de armen had afgestaan, zal dit met grote blijdschap gedaan
hebben. Daarna gingen ze weer terug naar Antiochië.

Na enige tijd werden ze samen door de gemeente uitgezonden om het
evangelie in andere steden in de Grieks sprekende wereld bekend te
maken. Ook Johannes Marcus, een neef van Barnabas en schrijver van
het Marcus evangelie, ging met hen mee. Ze kwamen ook in de stad
Lystra waar Paulus een verlamde man genas. De mensen waren zo on-
der de indruk, dat ze ervan overtuigd waren dat Barnabas en Paulus de
verschijningen van Zeus en Hermes waren. De priester van Zeus bracht
met bloemen versierde stieren, om aan hen te offeren. Barnabas en
Paulus schrokken en hielden hen tegen. Zo gaven ze God de eer en
predikten de ware God.

Toen ze weer terug waren in Antiochië kwamen er Joodse discipelen
uit Judea, die de niet-Joodse christenen in de war brachten met hun
leer dat zij, wilden zij behouden worden, ook de wet moesten onder-
houden en zich moesten laten besnijden. Dit leidde tot grote onrust.
Paulus en Barnabas gingen naar Jeruzalem om de kwestie te bespreken
met de apostelen (Handelingen 15). Met een positief bericht reisden
zij samen met nog twee broeders, Silas (een Romeins staatsburger) en
Judas, naar Antiochië om het goede nieuws te brengen.

Paulus en Barnabas hebben samen maar één reis gemaakt. Johannes
Marcus was halverwege die reis teruggegaan. Bij een volgende reis
wilde Paulus hem daarom niet meer mee hebben. Barnabas was het
hier niet mee eens. Er ontstond een verwijdering tussen hen. Die was
echter niet blijvend. Zij bleven samenwerken. Dat blijkt uit hoe Pau-
lus over Barnabas schrijft: “Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik
in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien?” (1 Kor 9:6). Paulus
reisde verder met Silas. Barnabas en Marcus gingen samen naar Cy-
prus. Zo zorgde de Here voor twee goede koppels predikers onder de
heidenen. We mogen dankbaar zijn voor mannen als Barnabas. Dankzij
hen is het evangelie uiteindelijk ook bij ons gekomen. N.D.

v r o u w e n e n m a n n e n i n d e B i j b e l



20

de Hoop op de Opstanding

“De Here is waarlijk opgewekt.” Hoe moet dat geklonken hebben uit de
mond van hen die eerder die dag in een somber gemoed het verhaal van de
vrouwen over het lege graf van Jezus als vrouwenpraat, en wat Maria van
Magdala had verteld over haar ontmoeting met haar Here als onzin hadden
afgedaan? En waarom die plotselinge verandering in geloof en stemming?

Klinkt het als uit één mond van de elf apostelen en allen die bij hen wa-
ren, als twee mannen gehaast binnenkomen? Zij geven als bewijs dat de
Here waarlijk is opgewekt dat Hij aan Simon (Petrus) is verschenen (Luc
24:34). Van hun kant vertellen de twee mannen dat de Here zich die mid-
dag bij hen had gevoegd, toen zij van Jeruzalem naar Emmaüs liepen, en
hen had uitgelegd waarom Hij moest sterven aan het kruis. Ze hadden Hem
niet herkend, tot zij samen de maaltijd zouden gebruiken.

Terwijl zij opgewonden over alles wat er die dag gebeurd is praten, staat
de Here ineens in hun midden. Hij legt alle aanwezigen uit wat hij de twee
mannen eerder die dag al had uitgelegd, met een opdracht: “Aldus staat er
geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag opstaan uit
de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot verge-
ving van zonden aan alle volken, te beginnen in Jeruzalem. U bent getui-
gen van deze dingen” (vzn 46-48).

Vaak wordt gezegd dat de opstanding van Jezus een wensidee van zijn dis-
cipelen was, en dus niet echt gebeurd is. Als ze spreken over de opstanding
moeten we dat niet letterlijk nemen, maar geestelijk. Dit wordt echter
gelogenstraft door enkele feiten. Ten eerste zien we uit de reacties op be-
richten en zelfs verschijningen van Jezus dat het beslist geen in hun eigen
hoofd opgekomen idee is. Ze geloven niet wat er gezegd wordt, zonder het
met eigen ogen gezien te hebben. En zelfs dan staat er, als Jezus plotse-
ling in hun midden staat: “zij werden ontzet en verschrikt en meenden een
geest te zien” (vs. 37). Paulus noemt zelfs alles wat er rond Jezus is ge-
beurd iets dat “in geen mensenhart is opgekomen” (1 Kor 2:9). Ten tweede
was er een serieus probleem, waar de Joodse leiders op hadden aange-
stuurd. Volgens de Joodse wet zou een godslasteraar gestenigd moeten
worden, maar de Joodse leiders willen dat Jezus gekruisigd wordt. Waar-
om? Omdat Hij dan een vervloekte zou zijn. Dat zou bewijzen dat God niet
met Hem was en Hij de Messias niet kon zijn. Dit was een onloochenbaar
feit, waar de volgelingen van Jezus geen raad mee wisten. Hoe zouden zij,
zonder de uitleg die Jezus hen gaf, anderen hebben kunnen vertellen dat
Hij was opgestaan uit de doden? Wie zou hen geloofd hebben? Ten derde
was Jezus in een duidelijk aanwijsbaar graf gelegd, dat de Joodse leiders
hadden laten verzegelen en door een sterke Romeinse wacht lieten bewa-

… om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding (Filippenzen 3:10)
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ken. De discipelen konden Jezus dus niet uit het graf hebben gehaald, zo-
als de Joodse leiders later beweerden. Bovendien: waarom zouden ze dat
doen? Er was niets mis met het graf, de eigenaar Josef van Arimatea was
een invloedrijk man, en er was het gevaar door de wachten gedood te wor-
den (waarvoor zij juist uit de hof van Getsemane waren gevlucht!). Ten
vierde zou Paulus als vervolger van de gemeente, juist omdat die de op-
standing van die vervloekte verkondigde, uit zichzelf nooit een verkondiger
van Christus opstanding geworden zijn. Alleen de verschijning van Christus,
toen hij met snode plannen naar Damascus reisde, heeft hem zover kunnen
krijgen in te zien dat Jezus waarlijk (voor hem: toch dus) leefde.

Jezus’ opdracht als getuige van zijn opstanding op te gaan treden, begon-
nen de elf apostelen te gehoorzamen door een nieuwe twaalfde te kiezen
om “met ons getuige (te) worden van zijn opstanding” (Hand 1:22). En als
zij dan hun werk op de Pinksterdag beginnen, verklaren zij: “Deze Jezus
heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn” (Hand 2:32).

Wie zijn die ‘allen’? Op die Pinksterdag dat Petrus dit zegt zijn er kenne-
lijk meer bijeengekomen dan alleen de twaalf apostelen. In ieder geval
waren daar Maria de moeder van Jezus en haar twee zonen Judas en Jako-
bus, en nog enkele vrouwen. Maar in totaal waren er daar 120 mannen en
vrouwen (Hand 1:14,15). Paulus geeft, na het grondige onderzoek dat Lu-
cas had gedaan, een opsomming van wie Jezus na zijn opstanding hebben
gezien, inclusief hijzelf: Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, wat
ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de
Schriften, en Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, naar de Schrif-
ten, en Hij is verschenen aan Céfas (Petrus). Daarna aan de twaalven. Ver-
volgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van
wie het merendeel nu nog in leven is ... Vervolgens is Hij verschenen aan
Jakobus (de broer van Jezus), daarna aan alle apostelen; maar het aller-
laatst is Hij ook aan mij verschenen” (1 Kor 15:3-8)

Het beschikbaar zijn van getuigen van Jezus’ opstanding is van vitaal be-
lang. Volgens de Joodse wet stond iets vast als er ten minste twee getui-
gen waren die exact hetzelfde zeiden (zie ook Mat 18:16). Zo probeerden
zij Jezus veroordeeld te krijgen, wat niet lukte omdat er niet eens twee
getuigen te vinden waren. Er waren echter vele malen meer dan twee ge-
tuigen die Jezus na zijn kruisdood levend hebben gezien. Bovendien voert
Paulus het dubbele bewijs aan van twee getuigen: de vele toen nog leven-
den die Jezus hadden gezien, en het getuigenis van de profeten honderden
jaren daarvoor. Daarmee staat vast dat de apostelen met hun getuigenis
dat Hij leeft de waarheid hebben gesproken. J.K.D.

… om Christus te kennen en de krachtvan zijn opstanding (Filippenzen 3:10)
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De Persoon van Christus

9.

De vier evangelieschrijvers hebben allen hun eigen reden gehad om een
evangelie te schrijven. Lucas en Johannes vertellen ons ook wat die reden
is. Alle vier geven ze dan ook andere aspecten weer van de gebeurtenissen
tijdens Jezus’ leven op aarde. Toch laten ze allen Jezus zien als een echt
Mens, met beperkingen en gevoelens zoals alle afstammelingen van Adam
die kennen. We zien hoe Hij uitgeput kon raken, zodat Hij bleef slapen aan
boord van een schip in een storm, en neerzat bij de bron na de lange reis.
Na zijn veroordeling was hij zo uitgeput, dat Hij niet meer in staat was zijn
eigen kruis te dragen, en een voorbijganger moest helpen. Jezus kende ook
honger, zoals beschreven wordt als Hij daarmee verzocht wordt na een aan-
tal dagen in de woestijn. Hij was soms teleurgesteld, ook in zijn volgelin-
gen: “Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie
het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hard-
leers?” (Mar 8:17). Soms slaat deze teleurstelling ook om in verontwaardi-
ging. We zien dat als de discipelen kinderen weghouden, denkend dat hun
Meester wel betere dingen te doen heeft: “Toen Jezus dat zag, wond hij
zich erover op en zei tegen hen: Laat de kinderen bij me komen, houd ze
niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals
zij” (Mar 10:14). Hij wordt boos als Hij de onbarmhartigheid en huichelarij
van de Joodse leiders ziet: “Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, hui-
chelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de
hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen
binnengaan niet toe” (Mat 23:13). Hij voelt medelijden met de schare:
“Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelij-
den met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees
hen langdurig” (Mar 6:34). Maar ook als mensen ziek zijn, of een dierbare
verloren hebben, staat er: “Jezus kreeg medelijden”. Wanneer Hij het ver-
driet ziet van mensen bij de dood van Lazarus, lezen we hoe ook Hij ween-
de. Jesaja had hem al beschreven als “een man die het lijden kende en met
ziekte vertrouwd was” (Jes 53:3). Daarnaast kende Hij ook angst, zoals
blijkt uit de beschrijving van de avond voor zijn dood, in de hof van Getse-
mane (Luc 22:44). Ook de toekomst was voor hem verborgen. Door zijn uit-
stekende kennis van de Schrift wist Hij in grote lijnen wat vóór Hem lag, en
mogelijk zijn sommige andere zaken door zijn Vader geopenbaard, maar Hij
wist ook niet wanneer zijn wederkomst zou zijn (Mat 24:36).

We zien in deze kleine selectie een echt Mens, en geen toneelspeler. Ze
tonen een verscheidenheid aan menselijke gevoelens. De schrijvers zetten
dit op papier zonder er eigen conclusies aan te verbinden. Het is een verslag
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)

De volmaakte Mens

zoals zijn discipelen hem hebben gekend. Tegelijk zien we dat Jezus soms
anders is dan anderen; met name waar het gaat om menselijke trots. Bij
een aantal gelegenheden lezen we hoe mensen vleiende opmerkingen over
Jezus maken, maar we kunnen uit de reacties opmaken dat Jezus, in tegen-
stelling tot de gemiddelde mens, hier niet van gediend is. De opmerking van
een vrouw: “Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan
u gedronken hebt!”, verandert Hij in: “Gelukkiger zijn zij die naar het
woord van God luisteren en ernaar leven” (Luc 11:27-28). Als de rijke jonge-
man hem aanspreekt met “Goede meester” is zijn onmiddellijke reactie:
“Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God” (Mar 10:17-18).

In deze beschrijvingen zien we Jezus als echt Mens; maar wel iemand die de
menselijke verzoekingen vermijdt of weet te doorstaan, en daardoor geen
vergeving hoeft te vragen voor het falen. Maar Hij was zeker niet ongevoelig
voor verzoekingen, zoals de evangelisten ook laten zien. Hij zag ze alleen
vroegtijdig aankomen, en vermeed de dingen die juist vaak voor mensen
aanleiding zijn om de fout in te gaan, zoals je ego laten strelen, of steeds
opkomen voor je eigen rechten. Uiteraard zijn dit niet allemaal eigenschap-
pen die bij God passen. God is onvermoeibaar met onuitputtelijke kracht,
zoals Jesaja zegt: “Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid
is niet te doorgronden” (Jes 40:28).

“Niet wat ik wil”

Al vanaf jonge leeftijd leren kinderen roepen “ik wil ...”. De wil van een
mens zien we in de Schrift in de betekenis van wat iemand graag wil berei-
ken. Ook Jezus was daarin geen uitzondering. Maar wat hem uniek maakt is
dat Hij zijn leven richt op het uitvoeren van de wil van de Vader, ook als dit
tegen zijn eigen belang in gaat. We zien deze motivering eeuwen eerder
beschreven in een Psalm, die een profetische toepassing heeft: “U hebt
mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in
de boekrol geschreven.’ Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij
koester ik uw wet” (Ps 40:7-9). De oorsprong van deze woorden is waar-
schijnlijk de dienaar, die te kennen geeft vrijwillig bij zijn heer te willen
blijven. Als teken daarvan doorboort de heer de oorlel van die dienaar (Ex
21:5-6). De schrijver aan de Hebreeën legt deze woorden in de mond van
Jezus, om zijn beweegreden aan te geven (Heb 10:5-10). We zien dan ook in
de evangeliën hoe het volgen van de wil van zijn Vader geen plicht is, maar
een vreugde. Hij vertelt graag wat God werkelijk verwacht, en wat de toe-
komst voor de ware gelovige is. Hoe God bezig is om mensen te overtuigen
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volledig op Hem te vertrouwen en Hem te dienen. Daar werkte Jezus aan
mee, zodat Hij kon zeggen: “Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daar-
om doe ik dat ook”; en: “Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij ge-
zonden heeft en zijn werk voltooien”. Na de wonderbare spijziging zegt Je-
zus ook: “Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil,
maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem
die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verlo-
ren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag” (Joh
6:38-39).

Toch waren er ook momenten waarop zijn menselijke verlangens zo sterk
waren, dat het een echte worsteling was om zijn roeping trouw te blijven.
Bij zijn doop had Hij bijzondere krachten gekregen om wonderen te doen,
toen de heilige Geest in de vorm van een duif op Hem neerdaalde. Maar de-
ze krachten moest Hij niet gebruiken om in zijn menselijke behoeften te
voorzien, om zodoende de beperkingen van andere mensen te ontlopen. In
de woestijn mocht Hij de stenen niet in broden veranderen wanneer Hij
honger voelde. Daarom verwierp Jezus de gedachte: “Als u de Zoon van God
bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen” (Mat 4:3). Zelfs toen
mensen hem het meest deden lijden, en op dat moment hem verzochten
met de woorden: “als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom
van dat kruis af!” (Mat 27:40), bleef Hij trouw zijn Vader gehoorzamen. De
kracht van de heilige Geest stelde hem in staat het Koningschap gelijk op te
pakken en de Romeinen te verdrijven, iets wat zijn volksgenoten graag ver-
wezenlijkt wilden zien, in plaats van het lange pijnlijke pad via Golgota.
Zijn volk wil Hem maar wat graag koning maken, maar dan lezen we:
“Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen” (Joh 6:15). Hij gaf geen
“teken uit de hemel”, zoals de Joodse leiders van Hem vroegen, maar liet
het aan zijn Vader over om hen “het teken van Jona” te geven (Mat 12:38-
39 en 16:1-4) als Hij in het graf lag. Tot aan het bittere eind bleef Hij zijn
Vader trouw, en in Getsemane behaalde Hij de grootste overwinning:
“Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet
wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren” (Luc 22:42). Dit zijn voorbeelden van
wat de evangelisten ons vertellen, om aan te tonen hoe “hij, net als wij, in
elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is
tot zonde” (Heb 4:15).

De weg naar volmaaktheid

Uiteraard waren deze beproevingen zeer echt, en kon Hij ook voor de ver-
zoekingen vallen, maar Hij bleef trouw. Als we proberen te beredeneren dat
Jezus niet kon falen, dan maken we van deze beproevingen een farce. Dan
wordt het een toneelstukje, en dat is niet wat de evangelieschrijvers ons zo
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duidelijk tonen. Waar God “zelf niet door iets slechts in verleiding kan wor-
den gebracht” gold dat niet voor Jezus. Jezus was een echt Mens. “Juist
omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan
hij ieder die beproefd wordt bijstaan” (Heb 2:18). Deze aanmoediging zou
zinloos zijn als Hij die worsteling niet kende. Verderop in de brief zegt de
schrijver hierover: “Want de hogepriester die wij hebben is er een die met
onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht
op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zon-
de” (4:15). Deze beproevingen maakten deel uit van een leerproces, waar-
door Jezus leerde gehoorzaam te zijn aan zijn Vader. Al vanaf zijn jonge
jaren lezen we: “het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijs-
heid; Gods genade rustte op hem”, en: “Jezus groeide verder op en zijn
wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de men-
sen” (Luc 2:40,52). En dit proces gaat door tot de dag dat Hij sterft, zegt de
schrijver aan de Hebreeën: “Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder
tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon red-
den van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.
Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoor-
zaamheid geleerd” (Heb 5:7-9). En, vervolgt de schrijver, uiteindelijk be-
reikt Hij dat doel: “toen Hij volmaakt was geworden” (HSV). Volmaaktheid
is iets anders dan onschuld. Jezus heeft nooit gezondigd, en is daarom on-
schuldig, in tegenstelling tot alle andere mensen. Hij maakt echter wel de-
gelijk een ontwikkeling door. Net als wij leert ook Hij door ervaringen. Hij
leert om in alles gehoorzaam te zijn, maar ook hoe het is om zo te leven om
daarmee ook zwakkere mensen te kunnen begrijpen en helpen. Met deze
ontwikkeling, de levenslessen door wat Hij moest ondergaan in jaren van
toewijding, is Hij de volmaakte Mens geworden.

Jezus ging vastberaden de weg die God voor Hem had uitgestippeld, de weg
via Golgota. Alle trots en hoogmoed, die zo menselijk is, heeft Hij opzij ge-
zet, om Gods plan te realiseren: “hij heeft zich vernederd en werd gehoor-
zaam tot in de dood — de dood aan het kruis” (Flp 2:8). Deze vorm van te-
rechtstellen was door de Romeinen ontwikkeld, juist met de bedoelding om
alle menselijke waardigheid teniet te doen, zodat anderen er door afge-
schrikt zouden worden. De evangelisten laten ons duidelijk zien hoe Hij, als
Zoon van Maria, de menselijke natuur erfde. Hij kwam daardoor in verzoe-
kingen, en heeft moeten worstelen tot de dood aan het kruis. Daartegen-
over had Hij, als de Zoon van God, een unieke affiniteit met zijn Vader, en
daaruit is de kracht ontstaan die geleid heeft tot zijn grootse overwinning.
Een overwinning waarin wij, door genade, ook mogen delen. In zijn moment
van totale zwakheid werd Gods kracht getoond, door een oplossing te bren-
gen voor een vervallen mensheid. A.H./M.H.



Fundamentele

De innerlijke gezindheid van David en Saul
Eerder zagen we dat God Saul een ‘boze geest’ zond. Dit wil niet zeggen dat
God Saul slecht maakte, en daarmee Zelf verantwoordelijk was voor diens
kwaadaardigheid. God bracht aan het licht wat Saul ‘van binnen’ was, wat
zijn ware aard was. In de gezindheid van Saul en David zien we de tegenstel-
ling tussen de natuurlijke mens (die zelf wil uitmaken wat goed of slecht is,
dus zelf wil bepalen wat hij doet) en de geestelijke mens (die zegt: niet
mijn wil doe ik, maar Uw wil, o God). Voor David was de gezindheid van Saul
een beproeving, die hem leerde dat hij niet door kracht en geweld koning
mocht worden, maar door geschiktheid vanuit de leiding door Gods Geest
(vgl Zach 4:6). Saul kon zich spiegelen aan David — wat hij soms deed (zie 1
Sam 24:13-20) — maar bleef, zoals Kaïn, door zijn ongehoorzaamheid aan
Gods wil en zijn weigering te strijden tegen de toeleg van zijn hart, een
geest van kracht en geweld kiezen boven Gods Geest (zie Zach 4:6).

Daimonia en idolon
Dat de makers van de Septuaginta het woord daimonion kozen voor de He-
breeuwse begrippen shed en elil (afgoden, nietsen, ijdelheden) — zie het
eerste artikel in deze serie — kan alleen verklaard worden vanuit een onder-
linge samenhang daarvan. Gezien Gods toorn over het offeren aan de afgo-
den (zie Deut 32:17 e.v. en Ps 106:37 e.v.), is het verklaarbaar waarom
qeteb, verderf of wat verderf brengt (zoals de pest), hier ook mee werd ver-
taald. Vooral ook omdat het grondwoord van shed, shadad, o.a. vernietigen
betekent. Dan zou daimonion voor de vertalers in het Grieks in feite aange-
ven wat de mens naast of boven de enige en waarachtige God plaatst, en
hem van de kant van die God verderf, de eeuwige dood, brengt. Vanuit Gods
gezichtspunt lijkt me dat heel aannemelijk. Niet alleen wat de boodschap
aan Israël betreft dat zij alleen de God van Abraham, Isaäk en Jakob moeten
dienen, maar ook de latere boodschap aan de niet-Joden. Toen Paulus het
veelgodendom in Athene zag, vertelde hij de Atheners dat er maar één God
is, de Schepper van hemel en aarde en alle leven. Die God zal alle mensen
oordelen (lees: verderven) die zich niet bekeren van hun afgoderij. Hiermee
verklaarde hij tegelijk hun goden tot machtelozen, nietsen, niet bestaanden.

Van het gangbare woord voor afgod in het Grieks stamt ons ‘idool’: iets dat,
of iemand die, wordt aanbeden, verafgood. Idolon zijn afgoden, idolatrees
zijn afgodendienaars, idolatria is afgoderij en idoluthuton is wat wordt geof-
ferd aan de afgoden. Die woorden worden ook gebruikt in het Nieuwe Testa-
ment. In de Septuaginta zijn de Hebreeuwse woorden voor afgoden gilolim,
gahtzahv en elil op een enkel geval na vertaald met idolon. Altijd worden
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daarmee de afgod als zodanig, de dienaar daarvan, het aanbidden ervan, en
het offeren daaraan aangegeven.

Een gelijkenis vanuit de denkwereld in de tijd van Jezus
De hoofdredenen dat Israël in de tijd van het Babylonische Rijk het heilige
land moest verlaten waren geweld en afgoderij. Daardoor waren zij onheilig,
onrein geworden, en konden niet meer in de nabijheid van de enige waar-
achtige God leven. In de ballingschap zwoeren zij het aanbidden van de af-
goden van de hun omringende volken (zodat die goden deze volken gunstig
zouden stemmen, en zij hen dus niet zouden verderven door hun legers) af.
Maar wat kwam er in de plaats voor dit valse vertrouwen op wat nietsen
zijn? Jezus vertelde eens een gelijkenis die hier licht op werpt.

In Matteüs 12:22 e.v. wordt verteld dat de Farizeeën beweren dat Beëlzebul
Jezus de kracht geeft om mensen met een ‘demon’ te genezen (een wezen
waarvan zij geloofden dat hij de ‘baas’ van de ‘boze geesten’ was), en niet
van God. In plaats van door de heilige Geest van God zou Jezus zijn genezin-
gen dus doen door een geest die niet van God afkomstig is, en dus onheilig
zijn. Voor die doelbewuste poging Gods werkzaamheid onder Zijn volk te
ontkennen, en Jezus voor te stellen als een slecht mens die nooit van God
gekomen kan zijn, is geen vergeving, zegt Jezus (vs. 32). Niet vanwege de
woorden, maar om wat er achter zit: een ‘boze geest’ in de betekenis van
een slechte aard en een verderfelijke gezindheid: “Adderengebroed, hoe
kunt u, die slecht bent, iets goeds zeggen?” (vs. 34a). In Matteüs is te zien
dat het niet zomaar een ‘slip of the tongue’ was, maar dat zij stelselmatig
Jezus voorstelden als instrument van een kwade macht (Mat 9:34,10:25),
waar het volk zich maar beter afzijdig van kon houden. Want door zijn aan-
raking zouden zij onrein worden en niet meer tot de gemeenschap behoren;
dan mochten zij ook niet meer in de synagoge komen (Joh 9:22,12:42,16:2),
met alle gevolgen van dien. Zo werden zij indirect moordenaars van het
volk; “want”, zei Jezus, “u sluit het Koninkrijk van de hemel toe voor de
mensen. Immers, u gaat er niet binnen en die proberen binnen te gaan, laat
u niet toe daarin te komen” (Mat 23:13). Dit houdt in dat zij niet toe laten
dat mensen de weg naar eeuwig leven via Jezus bewandelen, met als conse-
quentie dat zij op de weg naar de eeuwige dood blijven wandelen.

Hij wijst er dan verder in Matteüs 12 op dat iemand herkend kan worden aan
wat hij zegt en doet: een goed mens herken je aan het goede dat hij zegt en
doet, een slecht mens aan het kwade. Jezus is te herkennen als een goed
Mens, omdat Hij zijn Vader in de hemel gehoorzaamt en doet wat Hij vraagt.
Niet om door de mensen als ‘goed’ erkend te worden, maar tot verheerlij-
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king van God en tot heil van de mensen tot wie God Hem gezonden heeft.
Het bewijs van zijn ‘goedheid’ is dat Hij mensen geneest van hun lichamelij-
ke en geestelijke kwalen. Iets waarvan Nicodemus zich tenminste bewust was
dat dit niet zou kunnen als God daar niet de hand in had (Joh 3:2).

Wat is dan de gelijkenis, en wat zou die in dit verband kunnen betekenen?
“Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaat-
sen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren
naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het leeg-
staan, geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere gees-
ten mee, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het
wordt met die mens erger dan in het begin. Alzo zal het gaan met dit boze
geslacht” (Mat 12:43-45). Het is duidelijk dat Jezus dit niet uit het dagelijks
leven genomen heeft. Hij heeft het eerder geënt op de belevingswereld van
zijn tijdgenoten, die tijdens hun ballingschap en in de Grieks-Romeinse we-
reld in aanraking zijn gekomen met de heidense ‘geestenwereld’.

God had gezegd dat Hij hen een bepaalde tijd zou laten boeten voor hun zon-
den, maar daarna zou vergeven en Zijn Geest schenken. Zo zouden zij God
echt leren kennen en van harte kunnen dienen. Nu is het moment gekomen
dat God dit tot werkelijkheid maakt. Eerst zendt Hij Johannes de Doper om
hen voor te bereiden op de komst van de Messias, die hen met de heilige
Geest zal dopen (Mat 3:11). Maar om dat te kunnen doen moet Hij eerst zelf
vol zijn van die Geest. Johannes getuigt dat hij heeft gezien dat Jezus de
heilige Geest ontving (Joh 1:33,34). Nu de Messias is gekomen verzetten ve-
len van hen zich tegen die heilige Geest (vgl Hand 7:51). Jezus verwijt hen
dat zij zich niet hebben bekeerd op de prediking van Johannes de Doper, en
de persoon en het werk van Johannes en Jezus niet willen zien als voortko-
mend uit Gods wijsheid (het plan dat Hij Zich heeft voorgenomen voor de
grondlegging van de wereld, en hen door Zijn profeten heeft bekendgemaakt)
— Mat 12:41 en 42. Hij is Immanuël, God met ons. De apostel Johannes ge-
tuigt dat hij in Jezus Gods heerlijkheid heeft gezien. En hij maakt dan een
vergelijking tussen de boodschap van Mozes en Jezus, om duidelijk te maken
dat Mozes van God kwam met een tijdelijke oplossing, maar Jezus met de
definitieve. De houding van Israël ten opzichte van hun verlossers blijkt ech-
ter dezelfde. Ondanks alles wat er was gebeurd, vanaf het moment dat Mo-
zes naar de Farao was gegaan met het bevel van God Zijn volk vrij te laten
tot zij hun definitieve bevrijding van de Egyptenaren zagen toen de Farao en
zijn leger dood aan de oever van de Schelfzee lagen, stelden zij ter discussie:
“Is de HERE in ons midden of niet” (Ex 16:7). Zij hadden al gekozen voor niet,
en hetzelfde doen zij nu met de Profeet en Verlosser, wiens komst Mozes al
had aangekondigd, tot hen spreekt en grote wonderen onder hen doet.
(Wordt vervolgd) J.K.D.
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Psalm 116

Ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost

De schrijver van deze psalm had in nood verkeerd: “angsten van het doden-
rijk hadden mij aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart” (vs 3).
Toen hij echter de naam van de HERE aanriep (vs 4) werd hij uit zijn be-
nauwdheid verlost: “Gij hebt mijn leven van de dood gered” (vs 8, vgl.
Psalm 56:14).

Wie had zulke ervaringen? In Jesaja lezen we hoe koning Hizkia “ten dode
toe ziek werd”. De profeet kwam met een boodschap van God: “Gij zult
sterven en niet herstellen”. Maar nadat Hizkia tot God bad, werd hij gene-
zen (Jes 38:1-5). In het danklied dat hij daarna uitsprak, horen wij de taal
van Psalm 116: “Ik heb voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen
toegewijd hart gewandeld ... Ik zal de HERE niet zien, de HERE in het land
der levenden" (Jes 38:3,11); vgl. “Ik zal wandelen voor het aangezicht des
HEREN in de landen der levenden” (Ps 116:9). Het is daarom zeer aanneme-
lijk dat Hizkia de schrijver is van Psalm 116.

Maar deze psalm verwijst ook weer naar het lijden en de dood van de Here
Jezus Christus. In Psalm 18, een bekende Messiaanse psalm, gebruikt David
vergelijkbare taal: “Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven ...
Toen ... riep ik de HERE aan ... Hij hoorde mijn stem” (vzn 6 en 7). Hizkia
werd tijdelijk van de dood gered, want God voegde 15 jaar aan zijn leven
toe. God heeft Jezus echter uit de dood opgewekt en eeuwig leven gegeven.
Ook de verzen 12 t/m 19 van Psalm 116 zijn toepasbaar op Jezus: “Hoe zal
ik de HERE vergelden al zijn weldaden jegens mij?” Hij legde zijn leven af,
en kon de overwinning vieren: “De beker der verlossing zal ik opheffen ...
mijn geloften zal ik de HERE betalen in de tegenwoordigheid van al Zijn
volk”. In vers 16 zegt hij “Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd”.
Jezus was Gods knecht (vgl. Jes 42:1). Hij was bovendien de zoon van Maria,
“de dienstmaagd des Heren” (Luc 1:38,48). Zijn dood was inderdaad
“kostbaar” (Ps 116:15). Iets dat Petrus kennelijk in gedachten had, toen hij
over het verlossingswerk van Jezus schreef: “Gij zijt vrijgekocht ... met het
kostbare bloed van Christus ... de levende steen, door de mensen wel ver-
worpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar ... U dan, die gelooft, geldt
dit kostbare" (1 Pet 1:18,19; 2:4-7). Het leven dat Christus gaf is dus een
zeer waardevol geschenk dat wij dankbaar mogen koesteren. J.M.

begrijpend zingen

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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We kunnen bidden ‘uit gewoonte’; het hoort er ‘gewoon’ bij: je gaat niet
eten zonder ‘te bidden’, en na ‘nog even’ een ‘Onze Vader’ ga je naar bed.
Maar blijkt hieruit geloof? Ik bedoel geloof dat er een ‘hogere macht’ dan wij
mensen is? Is bidden wat woorden hardop of in jezelf zeggen, of zijn het
woorden in geloof tot een concrete God? En wie is die God dan?

Jezus en zijn apostelen laten zien dat we kunnen ‘bidden’ zonder te geloven.
Jezus wijst zijn discipelen op huichelaars, die in hun ‘gebed’ zichzelf cen-
traal stellen. Bijvoorbeeld met de zelfgenoegzame woorden: “O God, ik dank
U, dat ik ...” (Luc 18:11). Ook mensen die bidden ‘met veel bombarie’ en in
grote woordenstromen noemt Hij huichelaars. Zij bidden in feite niet om iets
van God te vragen, maar om Hem iets mee te delen, namelijk hoe goed zij
alles zien en doen. Jezus zegt dat zij eigenlijk helemaal niets van God ver-
wachten, maar door de mensen die hen zien en horen geprezen willen wor-
den. En als zij hun lofprijzende woorden horen, dan hebben zij toch wat zij
verlangen? Wat hebben zij dan nog van God nodig? (Mat 6:5 en 7). Zij willen
zich niet afhankelijk opstellen van God, maar willen zelf de dienst uitmaken
in hun leven. En is dat niet de oerzonde waarover wij lezen in Genesis?

Jakobus schrijft aan broeders en zusters die kennelijk egocentrisch bidden:
“U hebt niets, omdat u niet bidt. (Of) u bidt wel, maar u ontvangt niet, door-
dat u verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen” (Jak 4:2,3).
Dat is dus bidden om het zelf goed en fijn te hebben. Hiervoor had Jakobus al
geschreven over mensen die wel bidden, maar niet echt geloven: “Maar hij
moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelend ... Want zo’n mens
moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen ...” (Jak 1:6,7).
Paulus kenmerkt beide soorten mensen als: “... met meer liefde voor genot
dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloo-
chend hebben” (2 Tim 3:4,5). Behalve dat het een verkeerd soort bidden is,
geeft het ook te kennen dat zo iemand geen begrip heeft van de God tot Wie
Hij bidt. Jezus leert te bidden in het besef dat die God een heilig God is:
“Uw naam worden geheiligd.” Met andere woorden, de God tot wie Hij leert
te bidden is niet als ons mensen, en onvergelijkbaar met het beeld dat men-
sen zich over het algemeen van Hem vormen, om maar te zwijgen over de
door hen bedachte goden. Wij mogen Hem niet verwarren met de gewone
dagelijkse dingen, maar in de context plaatsen van een groot geheel: dat van
een plan, en daarmee een doel dat Hij wil bereiken: de aarde vol maken met
mensen naar Zijn beeld en als Zijn gelijkenis. De eerste Mens die dit doel
heeft bereikt is Zijn Zoon Jezus, die de Christus (Messias) is.

Bidden heeft alleen zin als je gelooft dat Degene tot Wie je bidt bestaat, je
hoort, en de wil en macht heeft te doen wat je van Hem vraagt. En het is in

Geloven in de Schepper

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord
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Jezus’ leer overduidelijk dat ‘Degene’ tot Wie Hij bidt de God is van Abra-
ham en David, de Formeerder van het volk Israël, de Schepper van hemel en
aarde en alle leven. En dat is van het grootste belang om te beseffen. Want
het ‘Onze Vader’ is eigenlijk de bede om het herstel van de toestand voordat
de mens zondigde. Zonde is ongehoorzaamheid aan God, en het gebed is:
“Uw wil geschiede ... op aarde.” Tot de zonde erkende de mens Gods soeve-
reiniteit als zijn Maker, maar door zijn ongehoorzaamheid toonde hij Hem
niet meer (ten volle) als zodanig te erkennen. Daarom is het gebed “Uw Ko-
ninkrijk kome.” Een bede dus om het herstel van de toestand in de hof, waar
volmaakte harmonie tussen de mens en zijn Schepper was. De bede “Geef
ons heden ons dagelijks brood” herinnert aan Gods vonnis over de zonde, dat
de mens zich voortaan in moeite en verdriet een bestaan zou moeten zien op
te bouwen. Wie dit bidt stelt zich afhankelijk van Gods genade op, in het be-
sef dat alleen Hij ons in leven kan houden. Niet alleen door voedsel, maar
ook door ons te redden uit ziekte. En als wij gestorven zijn, kan Hij alleen
ons weer tot leven wekken. Mensen en dieren kunnen ons doden, maar zij
kunnen ons niet meer tot leven brengen. Zij kunnen macht over de dood heb-
ben, maar zij hebben het niet over het leven. Alleen Degene Die het leven
heeft gemaakt en gegeven, kan het na de dood ook weer teruggeven.

Bidden is daarom niet iets dat ‘ook nog even moet gebeuren’, tussen alle an-
dere dagelijkse dingen in. Hoe we het doen komt voort uit onze houding ten
opzichte van Hem, en uit de al of niet aanwezige relatie met Hem in Chris-
tus. Wie Hem als werkelijk beschouwt en erkent, weet ook dat Hij trouw en
barmhartig is. Wie vraagt in geloof, zal ontvangen (Mat 6:8, 7:7,8,11; Joh
15:16, 16:24 etc.), nu of in de toekomst — want alles wordt gehoord, maar
niet alles wordt direct verhoord. Maar wat wij vragen kan en mag niet alleen
voor onszelf zijn. We moeten niet ons eigenbelang zoeken, maar juist dat van
de ander. Want God wil ook die ander redden van de eeuwige dood waaraan
hij hem of haar heeft onderworpen in Adam. Daarom komt het bidden om de
verwezenlijking van Gods plan, en het doen van Gods wil door alle mensen,
op de eerste plaats. Daarin zit ook het verlangen dat onze medegelovigen
zullen volharden in hun geloof en het eeuwige leven binnen zullen mogen
gaan, en nog niet gelovige mensen deel krijgen aan Zijn boodschap van ver-
lossing in Christus Jezus. Paulus vraagt in een van zijn brieven aan de gelovi-
gen: “bidt ... met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de
Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heili-
gen” (Efez 6:18). En dit alles in de hoop en verwachting dat Hij voor ons
zorgt, zoals (in het beeld van het leven uit die tijd) een heer zorgt voor eten,
kleding en onderdak voor zijn dienaren, zodat zij de wil en de kracht hebben
in zijn dienst te staan. J.K.D.

9. Bidden

hetwoord van God tot stand gebracht is … (Hebreeën 11:3)
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32 “de vertrouwelijke omgang van de Heer

Toen het volk Israël na de Exodus en veertig jaar omzwervingen in de woes-
tijn aan de grens van het beloofde land stond, kreeg het de laatste woorden
van Mozes te horen, vastgelegd in het boek Deuteronomium. Waar Mozes met
name voor waarschuwt is om niet de goden en gebruiken van de volken rond-
om over te nemen, maar God trouw te blijven. Toch weten we dat het bin-
nen een paar generaties helemaal fout is gegaan. Daarom zien we bijvoor-
beeld het refrein bij verschillende (ook goede) koningen: “alleen werden de
offerhoogten niet weggenomen: het volk bracht nog steeds slachtoffers en
reukoffers op de offerhoogten” (2 Kon 12:3; 14:4; 15:4,35).

In een weerspiegeling daarvan zien we iedere briefschrijver in het Nieuwe
Testament waarschuwen de leer zuiver te houden, en ook daar gaat het bin-
nen enkele generaties volledig mis. De invloeden van de Griekse filosofen
doen hun intrede in de kerk, en de leer wordt aangepast. We zien zelfs hoe
de kerk leert dat de toekomstverwachting voor een filosoof als Plato dezelfde
is als die van Abraham, gezien de grote bijdrage van beiden in het geloof. In
de reformatie is weliswaar de rijkdom en hiërarchie binnen de kerk aange-
pakt, maar de Griekse invloeden bleven. Een simpel voorbeeld: waar in de
Schrift steeds nadruk gelegd wordt op de opstanding van doden bij de weder-
komst van Christus, gaat de zienswijze van onder meer de filosoof Plato over-
heersen. Hij meende dat de ziel als een vogeltje in een kooi bij de dood be-
vrijd wordt. Paulus schrijft dat als er geen doden worden opgewekt dan “zijn
wij de meest beklagenswaardige van alle mensen” (1 Kor 15:19). Toch zien
veel Christenen geen toegevoegde waarde in een opstanding als ze toch al in
de hemel leven. Ook het veronachtzamen van het Oude Testament vindt zijn
oorsprong in het Griekse gedachtegoed, dat het allemaal maar primitief
vond. Immers “de Grieken zoeken wijsheid” (1 Kor 1:22).

Deze invloeden zien we sterk in de manier waarop het Johannes evangelie
gelezen wordt. Dat is te merken aan de eerste zinnen in de vertaling van de
Bijbel in Gewone Taal (BGT): “In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij
God, en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem
ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn”. De reden voor deze vertaling is dat
Johannes over Gods woord spreekt, en daarvoor het Griekse woord logos ge-
bruikt, dat een bijzondere betekenis gekregen had in de filosofie. Logos werd
vanaf de filosoof Heraclitus (600 v.Chr.) zelfs als een godheid gezien. Daarom

De vertalers van de BGT zijn zozeer beïnvloedt door het Grieks denken dat zij in
Genesis halfgoden introduceren en het verhaal daarmee op één lijn stellen met
de Griekse mythologie.



vermeldt nagenoeg ieder commentaar over Johannes de Griekse denkbeel-
den. In het bekende boek van F.J. Pop (Bijbelse woorden en hun geheim) be-
gint de uitleg van het begrip ‘woord’ met de betekenis in Griekenland en de
Griekse wijsbegeerte, alsof dit bepalend is voor de manier waarop je in de
hele Schrift naar Gods woord moet kijken. Wat in de meeste commentaren
opvalt, is de moeite die de schrijver zich getroost om uit te leggen waarom
het Johannes evangelie zoveel afwijkt van de andere schrijvers in het Nieuwe
Testament. Vaak wordt dit toegeschreven aan een ontwikkeling die plaats-
vond binnen de kerk; maar dat impliceert dat de veertig dagen die Jezus be-
steed heeft aan uitleg na zijn opstanding onvoldoende is geweest.

Laten we daarom nog eens naar Johannes 1 kijken, maar nu zonder de veron-
derstelling dat Johannes een bewonderaar was van de Griekse filosofie. Laten
we aannemen dat hij een grondige kennis had van de Joodse schriften, en
dat hij en zijn lezers zijn boodschap in dat licht zouden zien. “In het begin
was het woord en het woord was bij God en het woord was God” (Joh 1:1).
De uitdrukking “in het begin” verwijst naar de schepping. In een vorig artikel
zagen we hoe het verhaal van de hele Bijbel begint met het spreken van God.
Daarnaast zagen we ook hoe het Hebreeuwse woord dabar (woord) gebruikt
wordt voor zowel de uitgesproken tekst als iemands handelen. Maar daarmee
is alles wat we van God weten Zijn dabar. Zonder Zijn woord zouden we niet
eens weten dat God bestaat. We zagen ook hoe in een beeld God Zijn woord
uitzendt met taken om te volbrengen (o.a. Jesaja 55:11). En door dat woord
zijn ook hemel en aarde geschapen. Daarom vervolgt Johannes: “Alle dingen
zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat
gemaakt is” (vs 3). Dat komt overeen met, bijvoorbeeld, de woorden van de
psalmist: “Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de Geest
[of adem] van Zijn mond heel hun legermacht” (Ps 33:6).

In Genesis zien we hoe, voordat God begint te spreken, de aarde “woest en
leeg” is, omhult door duisternis. En met zes uitspraken, zes scheppende
woorden, brengt God het geheel tot leven. De eerste uitspraak is: “Laat er
licht zijn”. Vanaf dat moment zien we hoe het licht gebruikt wordt als beeld
van het kennen van God. Daarom kan Petrus zonder nader uitleg schrijven
“Maar u bent een uitverkoren geslacht ... opdat u de deugden zou verkondi-
gen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar
licht” (1 Pet 2:9). We zien ook hoe Paulus en Johannes in hun brieven het-
zelfde beeld gebruiken. Daarom gaat Johannes in zijn inleiding verder “In het
woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht
schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen [voetnoot:

33is met wie Hem vrezen” (Ps 25:14)
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of gegrepen]” (Joh 1:5). Met de voetnoot in de HSV geven de vertalers de
keuze aan die zij hebben, en het lijkt waarschijnlijk dat Johannes bewust
een woord gebruikt heeft dat de beide betekenissen heeft. Mensen hebben
Gods woord niet begrepen en daarom ook niet geprobeerd het te grijpen, het
vast te houden. Na een uitstapje over Johannes de Doper, die kwam om van
het licht te getuigen, vervolgt Johannes in vers 10: “Hij was in de wereld en
de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij
kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben hem niet aangenomen”. Deze
vertaling gebruikt overal het woord “hij”, en op zich staat dat ook in het
Grieks. Maar wie is “hij”? Het Grieks is duidelijk, en dat geven sommige ver-
talers ook aan, namelijk dat de “hij” het woord is. In het Grieks is logos een
mannelijk woord, en dus wordt hij gebruikt. Dit gaat niet over het licht, om-
dat het Griekse woord voor licht onzijdig is. Er zullen niet veel Nederlanders
zijn die een Franse Bijbel lezen, maar in de bekendste Franstalig protestant-
se Bijbel wordt “logos” vertaald met “la parole” (een vrouwelijk woord).
Daarom wordt ook consequent in verzen 10 t/m 12 “elle” (zij) gebruikt. De
NBV laat ook zien waar het op slaat “Het woord was in de wereld...”. Johan-
nes schrijft over mensen voor wie dat woord bedoeld was, maar het niet aan-
genomen hebben. Dus naast de mensheid in het algemeen, die het licht niet
gegrepen heeft, spreekt hij ook specifiek over het Joodse volk; zij tot wie
God specifiek sprak. Zij hebben dat woord (in meerderheid) niet aangeno-
men. Zoals geschreven werd over het volk als zij in ballingschap gaan: “De
HEER, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woor-
den door de hand van Zijn boden, want Hij wilde Zijn volk en Zijn woning
sparen. Maar zij spotten met de boden van God, verachtten Zijn woorden en
maakten Zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de HEER tegen Zijn
volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was” (2 Kron 36:15-
16). We herkennen hierin wellicht de gelijkenis van de pachters van de wijn-
gaard (o.a. Mat 21:33-46). De Joodse leiders hebben deze koppeling in ieder
geval wel gelegd. In deze verwerping van Gods woord mogen we zeker een
voorafschaduwing zien van de verwerping van het vleesgeworden woord, Je-
zus; maar Hij wordt pas in vers 14 genoemd. Dit vers beschrijft in eerste in-
stantie het volk in het Oude Testament. Maar degenen die het wel aannamen
kunnen kinderen van God zijn: “Maar allen die hem [het woord] aangenomen
hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk
die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook
niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn” (Joh 1:12,13).

Daarna komt Johannes met iets nieuws: “En het woord is vlees geworden en
heeft onder ons gewoond” (vs 14). Het is duidelijk, ook door de volgende
woorden, dat hij over Jezus spreekt. Maar hij bedoelt duidelijk meer dan wat
er bijvoorbeeld in de brief aan de Hebreeën staat: “Nadat God voorheen vele
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malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon” (Heb 1:1).
Uiteraard is dit een belangrijk aspect: God openbaart zich nu door Zijn Zoon.
Maar met het woord “vlees” heeft Johannes twee verschillende betekenissen
in gedachte. En ik wil het eerst naar de andere betekenis kijken. Het woord
“vlees” wordt gezien als iets tastbaars. Daarmee zegt Johannes dat wat eerst
een woord, een belofte, beeld, profetie, voorafschaduwing, was, nu een
tastbare werkelijkheid is geworden. De inleiding van Johannes wordt veel te
vaak als los onderdeel van het evangelie gezien, maar voor Johannes is het
de inleiding op alles wat hij uitkiest om te beschrijven. De brief aan de He-
breeën laat genoeg voorbeelden zien hoe de hele wet vervuld wordt in Chris-
tus. De eerste belofte in Genesis, over de nakomeling van de vrouw, is nu in
vervulling gegaan met de Zoon van Maria. Maar in Johannes gaat het verder
dan dit, wat eerst een schaduw was, is nu het volmaakte. We zien dat in de
beschrijvingen die Johannes kiest. De tabernakel die Mozes moest bouwen is
“een afbeelding en schaduw van hemelse dingen” (Heb 8:5). Hier kan het
volk tot God komen, en hij wordt later vervangen door de tempel. Maar Jo-
hannes ziet nu een betere plaats. Hij begint bijna met de tempelreiniging.
“Hij sprak over de tempel van zijn lichaam” (Joh 2:21). In de bruiloft te Kana
zien we vaten “volgens het reinigingsgebruik van de Joden” (2:6), de inhoud
wordt nu wijn: “U hebt de goede wijn tot nu bewaard” (2:10). Het gesprek
met Nicodemus wijst ook op iets nieuws: “Als iemand niet opnieuw geboren
wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (3:3). Daarna volgt het ge-
sprek met de Samaritaanse vrouw over Jeruzalem versus Samaria: “Vrouw,
geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de
Vader zult aanbidden ... Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders
de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie
Hem zo aanbidden” (4:21,23). Wat eerst een schaduw was, is nu zichtbaar in
zijn volle heerlijkheid. “Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woes-
tijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat
de mens daarvan eet en niet sterft” (Joh 6:49,50).

Bovendien laat Johannes in zijn evangelie de botsing zien tussen de Joodse
leiders met hun gangbare opvattingen over de wet (Gods woord) en deze
nieuwe openbaring, waarin ook de bedoeling achter de wet zichtbaar wordt.
“Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij
neemt de sabbat niet in acht. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zul-
ke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen” (9:16). Tegelijk zegt
Jezus tot de leiders: “Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u
aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt” (5:45). Deze botsing
neemt steeds grotere vormen aan, totdat uiteindelijk Jezus door de leiders
veroordeeld wordt voor het niet houden van hun uitleg van de wet. ►
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Naast deze nieuwe werkelijkheid geeft het begrip “het woord is vlees gewor-
den” uiteraard ook aan dat God door Jezus gesproken heeft als een nieuwe
openbaring. Maar deze openbaring is toch heel anders dan vroeger door de
profeten gesproken. Het is niet langer “Zo zegt de Heer”, maar een zichtbaar
leven. Op de berg vroeg Mozes om Gods heerlijkheid te zien. Hij kreeg niets
te zien, maar wel hoorde hij een stem die Gods naam openbaarde: “HEER,
HEER, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en
trouw” (Ex 34:6). Maar nu is Gods genade en waarheid zichtbaar in een mens
van vlees en bloed. Daarom schrijft Johannes ook: “En het woord is vlees ge-
worden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien,
een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en
waarheid” (Joh 1:14). Eerst was “genade en waarheid” een woord, een belof-
te, maar nu zien we in een mens van vlees en bloed wat het betekent. We
zien bijvoorbeeld de vrouw in hoofdstuk 8, waar de Farizeeën zeggen: “In de
wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen” (8:5). Maar zon-
der de wet opzij te zetten is de reactie van Jezus: “Ook ik veroordeel u niet;
ga heen en zondig niet meer” (vs. 11). Dat betekent niet dat Jezus het goed
vindt, maar dat hij “medelijden kan hebben met onze zwakheden” (Heb
4:15) omdat hij als het vleesgeworden woord de menselijke zwaktes kent.
Johannes vervolgt: “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de
waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen” (1:17), gevolgd door:
“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van
de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard” (vs. 18).

De rol die Jezus aanneemt is het best te begrijpen door het Hebreeuwse
woord shaliach, dat in het Grieks vertaald wordt met apostolos. Maar het He-
breeuwse begrip gaat verder dan een apostel. Het is iemand die een bepaal-
de opdracht meekrijgt, en volkomen zelfstandig handelt om degene die hem
gezonden heeft te vertegenwoordigen (zie bladzijde 38 voor een uitgebreide
uitleg van dit woord). Daarom zegt Jezus bijna twintigmaal in het Johannes
evangelie dat God hem gezonden (apostello) heeft. Maar daarnaast toont Jo-
hannes keer op keer hoe Jezus werkelijk de taak van een shaliach volbrengt:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij
dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op
dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat
Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich
verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo
maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand,
maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren
zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem
gezonden heeft” (5:19-23). In zijn taak als shaliach is Jezus werkelijk de ver-
tegenwoordiger van God op aarde. Alles wat Hij doet is namens God, daarom
zegt Hij ook: “De Vader en ik zijn één” (Joh 10:30). En juist omdat Hij zich
toont als Gods shaliach, willen zij Hem ter dood brengen (vs. 31). M.H.
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Met zijn prachtige rode bloemen is de heesterachtige granaatappelboom in
de lente een lust voor het oog. Hij kan ondanks zijn korte stam wel zes meter
hoog worden. De takken vol donkergroene bladeren zijn heel lang en zitten
dicht op elkaar. De vele rode, stervormige bloemen steken dan prachtig af.

Het is een kostbare boom, waarvan alles gebruikt kan worden. Van de bloe-
men wordt verf gemaakt, die mooi bloedrood van kleur is. Het sap is heerlijk
verfrissend en kan ook als kleurstof gebruikt worden. Van de pitten werd een
soort wijn gemaakt. Onrijpe vruchten werden gebruikt voor het leerlooien.
Het leer kreeg er een mooie gelige kleur van en werd heel soepel. Het hout
van de stam is gelig/bruin, glanst mooi en is hard. Het is te kort voor plan-
ken, maar geschikt voor huishoudelijke voorwerpen en houtsnijwerk.

In het Hebreeuws wordt de granaatappelboom Rimmon (oprijzen) genoemd,
waar ook een afgod naar vernoemd is. In veel landen werd onder de granaat-
appelboom geofferd aan die ‘god’, waar Israël helaas aan mee ging doen. Als
straf voor hun afgoderij zouden er geen vruchten meer aan de bomen zijn:
“De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord; granaatappel, dadelpalm
en appelboom, ja, alle bomen zijn verdord” (Joël 1:12).

In de Bijbel wordt de granaatappel één van de goede vruchten van het be-
loofde land genoemd (Deuteronomium 8:8). De vrucht valt als hij rijp is uit
de boom en spat dan uit elkaar, waarbij de pitjes alle kanten op vliegen. Het
bommetje dat soldaten uit de hand naar de vijand gooien is er naar ge-
noemd: handgranaat. De Latijnse naam van de boom, Punica granatum, duidt
op deze pitten (granum). In de vrucht zitten er wel 600, die elk een nieuwe
boom zouden kunnen worden. Geen wonder dat de boom daarom het symbool
werd van de vruchtbaarheid. Wanneer Lea thuiskomt met granaatappels, die
liefdesappels genoemd werden, wil haar jaloerse, kinderloze zuster Rachel er
graag wat van hebben. Zo wanhopig was zij, dat zij liever geloofde daardoor
vruchtbaar te worden dan door de kracht van God. In Hooglied wordt de
schoonheid van een bruid vergeleken met een granaatappel (4:7,6:7).

Dat het een bijzondere vrucht is, is te zien in de tempel en de kleren van de
hogepriester. Aan de onderzoom van het gewaad van de hogepriester hingen
gouden granaatappels, afgewisseld met gouden belletjes. Salomo moest van
God de tempel versieren met 100 gouden granaatappels. In Haggaï lezen we
een mooie belofte aan het uit ballingschap teruggekeerde Israël: “Het is
waar dat het zaad nog ongebruikt in de schuur ligt, en ook hebben de wijn-
stok en de vijgenboom, de granaatappel en de olijf nog geen vrucht gedra-
gen, maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven” (2:19). N.D.



dan iemand die je met een bood-
schap stuurt. De shaliach was ie-
mand die je volledig vertegenwoor-
digde in juridische zin, en een vol-
macht had om namens jou te hande-
len. Dat ging zo ver dat je de sha-
liach diende te behandelen alsof de
zender voor je stond. De zender was
volledig gebonden door de handelin-
gen van de gezondene (de shaliach).
In de Joodse Misjna (vastlegging van
overleveringen) wordt gezegd dat
“degene die door een mens gezon-
den wordt is als die mens zelf”. De
mogelijkheden van een shaliach gin-
gen vrij ver. Je kon je verloven met
een meisje, maar ook scheiden van
een vrouw door middel van een sha-
liach. De wet schreef voor dat iede-
re man driemaal per jaar bij de
feesten naar de tempel moest gaan,
om daar een offer te brengen. Maar
met de vindingrijkheid van de rab-
bijnen om de wet ‘praktisch te ma-
ken’ was besloten dat als iemand in
het buitenland woonde, en dus
moeilijk zo vaak naar Jeruzalem kon
gaan, hij ook een shaliach kon aan-
wijzen die namens hem een offer
bracht; en dat was volkomen gelijk-
waardig. Maar omgekeerd kon de
Joodse Raad (Sanhedrin) ook een
shaliach aanwijzen, die namens hen
sprak tot Joden in het buitenland en
daarmee het gezag had om iemand
uit de synagoge te zetten of erger.
Het is aannemelijk dat als Paulus
vóór zijn bekering met brieven naar
Damascus gaat, hij aangewezen is
als shaliach van het Sanhedrin om
Christenen op te pakken (Hand 9:2).

Als wij het woord apostel horen, dan
denken we onmiddellijk aan de
twaalf die Jezus uitkoos, en daar-
naast mogelijk ook aan Paulus, die
later als apostel werd aangewezen.
Het woord komt voornamelijk voor
in de brieven van Paulus en in de
geschriften (evangelie en Handelin-
gen) van Lucas, een metgezel van
Paulus. In zowel Matteüs, Marcus als
Johannes zien we het woord slechts
eenmaal gebruikt. Bij de eerste
twee is dit de gelegenheid waar Je-
zus zijn discipelen uitzendt om in
het land te prediken (Mat 10).

Apostolos is een Grieks woord dat
via de Latijnse vertaling in de mees-
te West–Europese talen terecht is
gekomen. Het is een zelfstandig
naamwoord dat eigenlijk onvertaald
blijft, maar het werkwoord apostello
wordt wel altijd vertaald, meestal
met zenden of sturen. Bij het maken
van de Latijnse vertaling besloot
men dat apostolos meer betekende
dan puur “de gezondene”, en daar-
om nam men het Griekse woord
over. Op zich wel duidelijk dat het
daarmee iets bijzonders was, maar
voor ons is daarmee de betekenis
een beetje verloren gegaan.

Het gebruik in het Nieuwe Testa-
ment laat zien dat men het woord
eigenlijk gebruikt vanuit de He-
breeuwse of Aramese context. Uit
de geschriften van de rabbijnen ken-
nen we het Hebreeuwse woord sha-
liach, dat eveneens verbonden is
met het werkwoord zenden of stu-
ren, maar daar gaat het veel verder
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• Alles wat de shaliach doet of zegt
is juridisch bindend voor de zen-
der. De zender is dus ook verant-
woordelijk.

• De shaliach legt achteraf wel ver-
antwoording af aan de zender.

• De shaliach ontvangt dezelfde eer
(of ook smaad) die zijn zender ten
deel gevallen zou zijn. Hij wordt
niet behandelt als ‘knecht van...’.

• Wat de shaliach bereikt wordt niet
toegeschreven aan hemzelf, maar
aan zijn zender.

• De shaliach kan op zijn beurt ook
een shaliach aanwijzen om een
deeltaak te volbrengen.

Het woord ‘apostel’ in het Nieuwe
Testament wordt gebruikt in de be-
tekenis van een shaliach in de Jood-
se geschriften. Ook hier: een apostel
is geen titel, maar een opdracht.
Uiteraard zou de opdracht die Jezus
zijn apostelen gaf niet tijdelijk zijn.
maar een taak waar zij hun hele le-
ven mee bezig zouden zijn.

De verbondenheid tussen zender en
shaliach zien we in de woorden van
Jezus “wie jullie ontvangt ontvangt
mij”. Maar vervolgens gaat Hij ver-
der “wie mij ontvangt ontvangt Hem
die mij gezonden (apostello)
heeft” (Mat 10:40). Jezus geeft hier-
mee aan dat Hij de shaliach, de
apostel, is van God. Zijn taak is ook
om Gods voornemen ten uitvoer te
brengen (zie Jes 53:10). Juist in de
boeken die meer tot een Joods ge-
hoor gericht zijn (zoals Matteüs) vin-
den we dit aspect terug: “… richt uw
aandacht op Jezus, de apostel en
hogepriester van het geloof dat wij
belijden” (Heb 3:1). M.H.

Het zelfstandig naamwoord shaliach
komen we in het Oude Testament
niet tegen; wel veelvuldig het er
mee verbonden werkwoord. We zien
echter wel de shaliach figuur in de
praktijk. Als Abraham een vrouw
zoekt voor de beloofde zoon, stuurt
hij zijn knecht (Gen 24), en laat hem
eerst zweren dat hij een goede keu-
ze zal maken. De juiste keuze is voor
Abraham essentieel. De knecht moet
kiezen, en zijn keuze is definitief;
het is geen voorselectie. Wellicht is
dit voorval de oorsprong van de sha-
liach. We zien later hoe David zijn
knechten naar Nabal stuurt (1 Sam
25). Zij spreken tot Nabal “uit Da-
vids naam”. Als zij vervolgens weg-
gestuurd worden is dat een beledi-
ging voor David zelf. Dat zien we ook
als David “afgezanten” (2 Sam 10)
stuurt naar de koning van de Ammo-
nieten, die hen smadelijk behandelt.

De eigenschappen die we van een
shaliach kennen zijn de volgende:

• Het is geen titel of ambt, maar een
taak of functie, iemand is shaliach
voor de tijd die nodig is om de op-
dracht te volbrengen.

• Zender en shaliach hebben hetzelf-
de doel, waarbij de shaliach zijn
uiterste best doet om in het belang
van zijn zender te handelen.

• De shaliach onderdrukt niet zijn
eigen persoonlijkheid. Integendeel
hij gebruikt zijn eigen verstand,
persoonlijke aanpak en talenten,
om te bereiken wat zijn zender
wil. De shaliach vormt daarmee
een aanvulling op wat de zender
kan. Hierdoor kan de zender soms
meer bereiken dan waar hij zelf
toe in staat zou zijn.
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Het Evangelie van het Koninkrijk van God

De Heer Jezus verkondigde het volk Israël de komst van het Koninkrijk
van God. Hij zei dat het ‘nabij’ was gekomen, ‘midden onder hen’ was.
Dat Hij niet bedoelde ‘nabij in de tijd’ is duidelijk; want het Koninkrijk is
nog niet op aarde. Hij bedoelde dat Hij de Koning van dat Rijk is. Met
Hem was het Koninkrijk gekomen. Maar omdat de mensen Hem verwier-
pen, heeft God Hem tot Zich genomen in de hemel. Niet om daar altijd te
blijven, want waarom zouden we dan in het Onze Vader bidden: “Uw
naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in
de hemel alzo ook op de aarde”? Willen we dat echt? Geloven we dat dit
zal gebeuren? Beseffen we welke gevolgen dat heeft voor ons leven nu,
en straks wanneer het Koninkrijk komt? God heeft gezworen dat de aarde
vol zal worden van zijn heerlijkheid. Geloven we dat Hij Zijn woord
houdt? Wat is dat Koninkrijk eigenlijk? En waarom moet dat komen?

Velen menen dat het ‘de kerk’ is. Maar als dat zo is, hoeven wij er niet
meer om te bidden. Anderen menen dat je het zelf tot stand moet bren-
gen. Maar is dit niet ongerijmd als God belooft dat Hij dat zal doen?

Echt geloven dat het Koninkrijk komt, vraagt een heel andere manier van
denken over ons leven. Oprechte gelovigen die hun Heer verwachten, be-
reiden zich voor op Diens komst. Zij leven alsof het Koninkrijk op aarde
is, want dat is niet afhankelijk van de plaats waar de Koning is. Zij ge-
hoorzamen geen land, maar hun Koning! Zij leven nu al als zijn burgers.

Is het Koninkrijk dan toch al op aarde? In zekere zin! Het is er in de ge-
meenschap van wie het geloof van hun Heer en zijn apostelen, zoals op-
getekend in de geschriften van het NT, delen en belijden. Alle reden om
aandacht te geven aan dit Koninkrijk en hoe wij daartoe kunnen behoren.

In dit boekje willen we u laten zien dat het Koninkrijk iets anders is, en
op een andere manier komt, dan meestal wordt gedacht.
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Dit is geen nieuw boek, maar een bestaande uitgave die wij opnieuw on-
der uw aandacht brengen.
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