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Licht op de dag van de Here

13. Gods ingrijpen in het lot van Zijn volk
Toen Jezus zijn discipelen uitlegde wat aan de komst van zijn Koninkrijk
vooraf zou gaan, wees Hij in de eerste plaats op de belegering en verwoes-
ting van Jeruzalem door de Romeinen. Dat zou voor de Joden “een grote ver-
drukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe
en ook nooit meer wezen zal” (Mat 24:21). Hoe kon Hij dat nou zeggen, we-
tende van de zondvloed, misschien de holocaust, en de dingen in de eindtijd
waardoor — zoals Hij zelf zei — “de mensen zullen bezwijmen van vrees en
angst” (Luc 21:26)? De oplossing is mogelijk te vinden in wat Jezus verder
zei: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden
worden; maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden inge-
kort” (Mat 24:22). Toen in het jaar 70 de Romeinen zich voor korte tijd te-
rugtrokken van Jeruzalem, namen degenen die in Jezus geloofden zijn waar-
schuwing ter harte te vluchten, zodra de kans zich voordeed (vs. 16). Maar
voor hen die bleven kwam er geen ingrijpen van Gods kant, om hen te redden
toen de Romeinen terugkwamen. Dit in tegenstelling tot de eindtijd, want
dan zal God wèl ingrijpen, omdat anders inderdaad totale vernietiging dreigt.

Overal in de Schrift waar over de grote aanval op Israël wordt gesproken, vin-
den we de belofte, dat de God die hen liet terugkeren naar het beloofde land
zal ingrijpen als hun vijanden hen daar weer uit willen drijven. En dit ingrij-
pen zal definitief zijn: vanaf dat moment zullen hun verstrooiing, vernede-
ring en vervolging voorgoed voorbij zijn. Tussen de profetieën over de Knecht
vinden we het heerlijke gevolg van zijn lijden en dood: zijn rechtvaardiging
door God: “Hij is nabij, die mij recht verschaft; wie wil met mij een rechts-
geding voeren? ... Hij nadere tot mij. Zie, de Here HERE helpt mij, wie zal
mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als een kleed, de mot zal ze
verteren” (Jes 50:8,9). Deze Rechtvaardige zal in Gods naam optreden in het
gericht tegen Gods vijanden: “Zo zegt de Here, de HERE en uw God, die de
rechtszaak van zijn volk verdedigt: Zie, Ik neem uit uw hand de beker van de
bedwelming; de kelk van mijn grimmigheid zult u niet langer drinken. En Ik
geef die in de hand van hen die u verdrukken ...” (Jes 51:22,23). Dit gericht
vinden we ook in de woorden van andere profeten: “Want zie, in die dagen
en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van
Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat
en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en
van mijn erfdeel Israël ...” (Joël 3:1,2); en als de latere profeet Ezechiël
spreekt over het moment dat ‘Gog’ met zijn bondgenoten is opgetrokken
naar het land Israël: “Ik zal met hem in het gericht treden” (Ezech 38:22).

God is niet terughoudend in de beschrijving van wat zal gebeuren met de
overmoedigen, die het wagen de daad bij het woord te voegen: “Kom, laten
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vanuit de Bijbel en het Nieuws

wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt
gedacht” (Ps 83:5). Joël zegt: “de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit
Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven” (3:16). Zoals de leeuw heerst over
de dieren, zo heerst God over de krachten van Zijn schepping, de natuurwe-
reld. Die krachten ervaart de mens vooral in aardbevingen, vulkaanuitbarstin-
gen, onweer en zware stormen. Het beven van de aarde en vernietigend vuur
zijn kenmerkend voor Gods oordeel. Door Ezechiël zegt Hij: “te dien dage,
wanneer Gog komt in het land van Israël ... zal mijn grimmigheid opstijgen in
mijn neus, en in mijn naijver, in het vuur van mijn verbolgenheid, zal Ik spre-
ken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teis-
teren ... dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen ... het
zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht tre-
den door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwa-
vel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele vol-
ken die met hem zijn” (Ezech 38:18-22); en door Joël: “Ik zal wonderen ge-
ven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen ...voordat de
grote en geduchte dag van de HERE komt” (2:30,31). Dit sluit aan op wat Je-
saja eerder had gezegd: “Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn wa-
gens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn
dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de HERE gericht oefenen
over al wat leeft, en de door de HERE verslagenen zullen talrijk zijn” (Jes
66:15,16). Als er één boek is dat vanwege zijn beschrijving van dit gericht
‘apocalyptisch’ genoemd kan worden, dan is het wel dat van Zacharia. In
hoofdstuk 14 zien we weer het scenario: “Dan zal de HERE uittrekken om te-
gen die volken te strijden” (vs. 3). God heeft Zijn Zoon deze taak gegeven,
want “zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg” (vs. 4; zie Hand
1:11, Mat 24:30). Zijn neerdalen gaat gepaard met een zware aardbeving (zie
vzn 4 en 5). En dan volgt het gruwelijk lot van wie het opnemen tegen God
en Zijn Gezalfde: “Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal
treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij
nog op zijn voeten staat, doen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal
wegteren in zijn mond. Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de
HERE bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een andere grij-
pen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen” (Zach
14:12,13). Zal dit zijn door atoombommen, zoals velen menen? Kan het niet
zijn dat de verschijning van Christus dit doet? Zowel Daniël als Johannes zien
een verschijning in hemelse heerlijkheid, waardoor zij als dood voor zijn voe-
ten vallen: “zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vuri-
ge fakkels”; “zijn ogen als een vuurvlam” (Dan 10:6, Op 1:14,15). En zei Pau-
lus niet dat Christus de vijand zal doden “door de adem van zijn mond en
machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt” (2 Tes 2:8)? J.K.D.
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Bomen in de Bijbel

Terebinten zijn statige bomen, die wel 1000 jaar oud kunnen worden. Ze
staan daarom voor kracht en standvastigheid, en daarmee goddelijkheid. In
Jesaja wordt gesproken over goed nieuws voor mensen die lijden: “Men
noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken
van zijn luister” (61:3).

In de Bijbel is de Hebreeuwse naam voor terebint al-lohn. Op veel plaatsen
vinden we ook eh-lah, waarmee de eik wordt bedoeld. Vertalers gebruiken
de namen echter helaas ten onrechte door elkaar, en noemen de terebint
dan eik. Alleen in de winter, wanneer ze kaal zijn (in Jesaja 1:30 wordt ge-
sproken over “een terebint waarvan het blad verwelkt”) en hun grillige tak-
ken zichtbaar worden, zou je ze kunnen verwarren. Het zijn echter geheel
andere bomen, die geen familie van elkaar zijn. De terebint behoort tot de
pruikenboomfamilie. Hij wordt ook terpentijnboom genoemd (Pistacia tere-
binthus), en behoort tot hetzelfde geslacht als de boom die de bekende pis-
tachenoten voortbrengt.

In Jesaja en Hosea worden beide in één zin genoemd, waaruit blijkt dat het
inderdaad om twee verschillende bomen gaat. Zo zegt Jesaja: “zoals een eik
of een terebint wordt geveld voor een vuur” (Jes 6:13 NBG’51); en hij voegt
er aan toe: “zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn.” Hosea zegt: “Ze brengen
offers op de bergtoppen en branden wierook op de heuvels en onder eik,
populier en terebint, want in hun schaduw is het aangenaam” (4:13). Ze
werden door heidenen gebruikt als offerplaats, of om er doden onder te be-
graven, en Israël nam die gewoonte over. Dat vinden we ook terug in de
woorden van de profeet Ezechiël over Gods oordeel over Israël: “Wanneer
de doden rondom de altaren liggen, midden tussen de afgodsbeelden, op
alle hoge heuvels en op alle bergtoppen” (6:13).

Alleenstaande bomen waren goede oriëntatiepunten. Als Jakob de afgods-
beeldjes uit Haran van zijn vrouwen en dienaren wegdoet, begraaft hij die
“onder de terebint bij Sichem” (Gen 35:4). Kennelijk was dit een bekend
punt, dat Jakob en zijn familie er steeds aan moest herinneren dat zij hier
hun afgoden hadden weggedaan, om voortaan alleen de God van Abraham
en Isaäk aan te roepen. Mogelijk werden om die reden ook koning Saul en
zijn drie zonen onder “de terebint van Jabes” begraven (1 Kron 10:12).

Omdat de bomen opvallend en schaduwrijk waren, waren het ook goede
ontmoetingspunten. Toen Gideon bezig was met tarwe dorsen: “kwam er
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5. de terebint

een engel van de HEER. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra” (Richt
6:11; zie ook vs. 19). In 1 Koningen 13:14 vindt onder een terebint een ont-
moeting plaats tussen twee profeten.

De terebint kan twaalf meter hoog worden. Hij heeft een groot bladerdak,
dat heerlijk schaduw biedt. Het Terebintendal, waar David de Filistijnse
reus Goliath versloeg (zie 1 Sam 17:2,19; 21:9), moet een lust voor het oog
zijn geweest. In de lente krijgen de bomen rode blaadjes, die verkleuren

naar heldergroen. De bloemen
zijn groen tot purperkleurig, en
vormen rode pluimpjes.

Het is ook een zeer kostbare
boom: uit zijn bast, vruchten
en bladeren kan een heerlijk
naar jasmijn ruikende gom ge-
wonnen worden, die werd ge-
bruikt bij het balsemen. Per
boom is de oogst niet zo groot,
waardoor de gom erg duur is.

Het hout zelf is erg zacht, en alleen geschikt voor kleine huishoudelijke din-
gen of houtsnijwerk.

Van de terebint is er ook een minder hoge soort, de pistachia palaestina, die
kan overleven met weinig water en zelfs op rotsen groeit. Bij Bijbelse ge-
beurtenissen gaat het in de meeste gevallen om de grotere boom. Dit wordt
in 2 Samuël 18, waar verteld wordt over de strijd tussen David en zijn op-
standige zoon Absalom, duidelijk aangegeven door de toevoeging ‘grote’. De
schrijver vertelt: “In de bossen van Efraïm kwam het tot een treffen ... er
werden daar die dag meer mannen verslonden door het woud dan door het
zwaard” (vzn 6 en 8). Als voorbeeld daarvan vertelt hij van Absalom: “Toen
het muildier onder een grote terebint doorging, raakte Absalom met zijn
haren verstrikt in de takken. Zo bleef hij hangen tussen hemel en aarde,
terwijl het muildier verder draafde” (vs. 9).

Overigens laten ‘Terebintendal’ en ‘woud van Efraïm’ zien dat Israël veel
meer bebost was dan in later tijd. Ook op tientallen andere plaatsen in de
Bijbel wordt gesproken over bossen en wouden in Israël. Er waren met eiken
en terebinten ook veel grote bomen. N.D.

Illustratie: http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=141975
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De nederigheid van Mozes, zijn toewijding aan God en de
bereidheid te bemiddelen, wijzen vooruit naar de middelaar
door wie aan zonden niet meer gedacht wordt.

Als we Exodus lezen dan zien we het begin van een van de meest intieme
relaties die God ooit met een mens is aangegaan: met Zijn dienaar Mo-
zes. Mozes heeft waarschijnlijk onder Gods leiding de tekst van de eerste
vijf boeken opgeschreven. Wat zal hij gedacht hebben bij de woorden die
God vast liet leggen: “Nu was Mozes een zeer bescheiden man — niemand
op de hele wereld was zo bescheiden als hij” (Num 12:3)?

Het Hebreeuwse woord voor ‘bescheiden’ in Gods beschrijving van Mozes
is anav, dat afgeleid is van het woord ‘neerbuigen’ of ‘bukken’. Deze be-
schrijving past om diverse redenen bij deze man. Om te beginnen was er
de natuurlijke bescheidenheid in Mozes’ reactie aan het begin van zijn
opdracht: “Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en
de Israëlieten uit Egypte zou leiden?” (Ex 3:11). We zien ook hoe Mozes
‘neergebogen’ of gebukt gaat onder de steeds toenemende last van het
leiden van Gods volk. We lezen in Exodus hoe er binnen twee maanden na
hun vertrek uit Egypte, drie verschillende gelegenheden waren waarbij
het volk van Israël hun ongenoegen bij hun nieuwe leider uitte. Mozes
kreeg de schuld van alles wat tegenzat (Ex 15:22-24; 16:2,3; 17:1-4).

Maar de energie en vastberadenheid waarmee de tachtigjarige zich aan
zijn nieuwe rol wijdde zijn onmiskenbaar. Jetro merkte de toewijding
waarmee zijn schoonzoon probeerde eigenhandig, zonder verdere hulp
van anderen, in de behoeften van Gods volk te voorzien. Hij riep uit “Het
is niet verstandig wat je doet, je zult er nog onder bezwijken, en de
mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, je
kunt die niet alleen aan” (Ex 18:17-18). Terloops kunnen we opmerken
dat Jetro’s advies een goede les is voor degenen die dreigen onderge-
sneeuwd te worden in de dienst van de Meester èn voor degenen onder
ons die een verschil zouden kunnen maken voor een medegelovige die
moeite heeft om een verantwoordelijkheid waar te maken!

Hoewel Mozes het advies van zijn schoonvader ter harte genomen heeft
door een hiërarchie in te richten van mensen om hem te ondersteunen
waardoor het rechtspreken in kleinere zaken hem uit handen genomen
werd (vzn 24-26), zien we toch dat in Exodus heel duidelijk vermeldt
wordt dat in deze tijd niemand met Mozes te vergelijken was wat betreft
de hartstocht en veerkracht waarmee hij probeerde te bemiddelen tus-
sen Israël en God.

Overdenking
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Het is dan ook logisch dat als God de essentie van Mozes in één woord
wilde weergeven, Hij een woord lijkt te kiezen dat ons doet denken aan
de nederigheid waarmee deze man de noden van het volk vóór die van
zichzelf stelde; een woord dat de last erkent die op deze man drukte;
maar ook een woord dat bevestigt hoe Mozes deze kwaliteiten in stand
hield. Er wordt gesuggereerd dat het woord anav niet slechts het idee
overbrengt van nederigheid en het opnemen van verantwoordelijkheid,
maar ook het idee van ‘de toegewijde dienstbaarheid van een individu
aan de Here zelf’. De bron van alles dat Mozes bereikte tijdens zijn lei-
derschap, was een diep respect en liefde voor, en afhankelijkheid van de
Heer zelf, die zo ver ging om persoonlijk met hem in gesprek te gaan.

Natuurlijk moeten er gelegenheden zijn geweest waarbij Mozes in de ver-
leiding kwam om de taak die hij zichzelf had aangemeten op te geven.
We kunnen denken aan het moment op de berg Sinai toen zijn uitgebrei-
de visioen van Gods woonplaats en Zijn heilige priesterschap wreed ver-
stoord werd door de woorden: “De HEER zei tegen Mozes: Ga terug naar
beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich.
Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben
een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan
gebracht en gezegd: Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft ge-
leid!” (Ex 32:7,8). De verandering van persoonlijk voornaamwoord van
‘mijn’ volk tot ‘jouw’ volk geeft onmiddellijk de indruk dat er een gat
ontstaan is tussen God en Zijn volk vanwege hun ontrouw. Het was na
deze woorden dat de Here God Zelf een alternatief scenario voor ogen
had dat ongetwijfeld door elke andere man als de goddelijke wil aan-
vaard zou zijn: “Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen ver-
teren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen” (vs. 10).

Doch, in de volgende drie verzen zien we dat Mozes zich niet richt op het
vooruitzicht van eeuwig voordeel voor zijn eigen familie, maar onmiddel-
lijk reageert op de subtiele uitnodiging om te bemiddelen tussen God en
zij die geroepen waren om Gods volk te zijn. “Houd mij niet tegen” had
God gezegd; toch heeft Mozes geen enkele poging gedaan om datgene te
rechtvaardigen dat Aaron de voorafgaande 40 dagen had laten gebeuren:
“Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw
toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en
grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen:
Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het
bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toor-
nig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! Denk toch aan uw die-

Mozes: toegewijde in de dienst van God
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naren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt
gedaan: Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de
hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor
altijd in bezit geven.” (Ex 32:11-13).

Het is duidelijk dat Mozes’ woorden geen poging zijn om de zonden van
het volk met betrekking tot het gouden kalf goed te praten; want het
moge duidelijk zijn dat wat er gebeurd was totaal niet te rechtvaardigen
was. Maar waar een minder gelovig man afgeleid zou zijn geweest door
Gods voorstel om de status van zijn eigen familie te verbeteren, hield
Mozes zijn aandacht gericht op de eigenschappen en het doel van de He-
re God zelf. In vers 11 denkt hij na over Gods genade die de verlossing
heeft ondersteund van een volk dat het niet verdiend had om uit Egypte
gehaald te worden door Gods machtige hand en uitgestrekte arm. In vers
12 herinneren Mozes’ woorden er aan dat het doel van de Uittocht was
om Gods naam onder de volken van de wereld te verheerlijken (zie ook
Ezech 20:9,14). In vers 13 noemt Mozes voor zijn God de namen op van
de trouwe mannen en de beloften waarmee zij gezegend werden.

Samenvattend zien we dat het volk in feite geen enkel goede getuigenis
van zichzelf gegeven had, en wat Mozes probeerde te doen was de na-
druk leggen op hun volkomen afhankelijkheid van de goedheid van de
Here God en op de goedheid die Hij voorbestemd heeft voor degenen die
trouw zijn aan Hem. En God heeft Mozes verantwoordelijk gemaakt voor
het opschrijven van de details van de beloften die gedaan werden en de
omgang die de Here God had gehad met dit volk en hun voorvaders. Eén
commentaar merkt op: “Mensen willen graag een zwart op wit geschre-
ven overeenkomst hebben, en de grote God heeft zich verwaardigd om
ons dit te geven. Wat eigenaardig dan als wij zijn beloften niet als reali-
teiten behandelen. Jahwe gaat nooit lichtvaardig om met Zijn woorden:
zijn verplichtingen worden altijd nagekomen.”

Wat een voorrecht hebben wij dat door de hand van Mozes we alle details
kunnen lezen van Gods beloften, ‘zwart op wit’; dat we troost en ver-
trouwen kunnen putten uit Zijn omgang met voorgaande generaties; en
dat we dat mogen doen in de zekerheid dat God zijn belofte vervuld
heeft en de wereld van de ultieme middelaar heeft voorzien, in de vorm
van Zijn eigen Zoon.

Daarom komen we ook op gezette tijden bij elkaar om in brood en wijn
aan Jezus’ offer te denken, om God dank te brengen dat Hij zich aan Zijn
beloften houdt. En als we aan Mozes denken, worden we eraan herinnerd
dat toen Gods Zoon kwam, Jezus al de eigenschappen toonde waarvan
mannen zoals Mozes een voorafschaduwing waren. Let op hoe Johannes’
aankondiging van de Heer Jezus alle aspecten inhoudt van Mozes’ smeek-
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bede om mildheid dat hij aan God voorlegde in het geval van het gouden
kalf: genade, goddelijke trouw in woord en daad, een openbaring aan
de wereld van de heerlijkheid van God. “En het woord is vlees geworden
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).

Hoe passend dat toen God zijn zoon voorbereidde op de taak om de ultie-
me exodus te volbrengen waarin werkelijk Gods volk uit slavernij verlost
zou worden, nu niet uit Egypte, maar uit een slavernij aan de zonde, Hij
dat deed door Mozes en Elia op de berg van de verheerlijking te laten
verschijnen waar zij met Jezus spraken over zijn exodus: Mozes die Israël
leidde in hun exodus uit het zondige Egypte en een trouwe middelaar
voor hen was tijdens de reis naar het beloofde land; en Elia die Israël zal
leiden in hun exodus uit de wereld, en ze terug zal brengen tot Jezus als
zij op hem zien en wenen (Mal 4:5).

We komen nog één keer terug bij Mozes op de berg Sinai. Het is intrige-
rend dat het lijkt alsof het nodig is om de beloften bij God in herinnering
te brengen, de beloften waar Hij zich aan moet houden (Ex 32:13). De
realiteit is dat God niets kan vergeten, of dat nu iets ten goede is (Jes
49:15) of ten kwade (Amos 8:7). Toch in Zijn genade en door Zijn Zoon,
heeft God ons verzekerd dat Hij onze zonden niet zal onthouden: “Ik, ík
ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden
vergeet” (Jes 43:25). Hier is de vertaling wat misleidend. Het is leerzaam
om te zien dat nergens in Gods woord staat dat God onze zonden zal ver-
geten. In tegendeel, de bewoording is heel specifiek als er staat dat God
het niet zal onthouden. Is vergeten en niet onthouden dan niet hetzelfde?
De NBV vertalers denken van wel (in tegenstelling tot de NBG’51 en HSV).
Nee, in tegenstelling tot ons is God volmaakt! Als God zonde afhandelde
door het te vergeten, dan zou het mogelijk zijn dat Hij er op een goed
moment weer aan zou denken, en er op terug zou komen. In plaats daar-
van, verzekert God ons dat Hij, in een opzettelijke daad van wilskracht,
ervoor kiest om te doen alsof onze zonden voor altoos vergeten zijn. Dus,
als verleidingen opkomen en onze zondige natuur de overhand krijgt, la-
ten we als Mozes niet proberen onze daden te rechtvaardigen, maar de
goedheid van God overpeinzen en denken aan de wonderen van Zijn be-
loften en Zijn plan, zodat we aangespoord worden om aan heilzamere
zaken te denken. Want in Zijn genade en door Zijn gratie, heeft God Zijn
Zoon gezonden met de bedoeling dat wij rechtvaardig bevonden zullen
worden door ons geloof in Hem, en Zijn wens is dat onze persoonlijke
gebeden gebaseerd zullen zijn op het woord dat Hij voorbereid heeft en
de beloften waaraan Hij toegewijd is. T.M.

Mozes: toegewijde in de dienst van God

Wilt u meer lezen over Mozes? Zie dan pagina 36 voor het boek Mijn Knecht Mozes.



5. De verlamde in Jeruzalem

De genezing van een verlamde in Bethesda in Jeruzalem lokte een conflict
met de Joden uit. Dat ging om te beginnen over de kwestie van inachtne-
ming van de sabbat, maar vervolgens ook over Jezus’ bevoegdheid. In ant-
woord op een beschuldiging dat Hij aanspraak maakt op een bijzondere rela-
tie tot God als zijn Zoon, openbaart Jezus met ongekende openheid zijn
zeer diepgaande betekenis in Gods heilswerk ten behoeve van Zijn volk.

Zoals vele anderen gaat Jezus van Galilea naar Jeruzalem om een van de
jaarlijkse feesten bij te wonen. Daar gaat Hij op sabbat naar een badwater -
dat door archeologisch onderzoek bij de noordelijke muur is gelokaliseerd -
waar zieken, blinden en verlamden heen gingen in de hoop baat te vinden
bij de genezende kracht van het in beweging komende water. Waarom kiest
Jezus, uit alle mensen in deze menigte hulpbehoevenden (Joh 5:13), een
man die al achtendertig jaar ziek is en gekluisterd is aan zijn matras zonder
veel verwachting op herstel? Na zoveel jaren aan zijn kwaal te hebben gele-
den is hier toch geen sprake van een spoedgeval, dat niet nog enkele uren
kan wachten totdat met zonsondergang een einde komt aan de heilige dag?
Achtendertig jaar wekt herinneringen op aan de sombere periode in Israëls
geschiedenis, dat de generatie die God uit Egypte had verlost in de woestijn
moest rondzwerven totdat de laatste daarvan was gestorven. Het initiatief
voor de genezing van de man gaat geheel van Jezus uit. Er is van de kant
van de verlamde geen verzoek als “Here, indien U wilt!”, dat wijst op ver-
trouwen in Jezus. Zijn sombere reactie op de vraag: “Wilt u genezen wor-
den?” is te begrijpen vanuit het feit dat anderen hem dag in dag uit voor-
gaan als het geneeskrachtige water begint te stromen. Over zijn gevoelens,
na zijn plotselinge genezing van zijn langdurige kwaal, vertelt de evangelist
ons niet, alleen wat hij doet. In gehoorzaamheid aan Jezus’ bevel: “Sta op,
neem uw matras op en wandel”, draagt hij zijn schamele bezit naar huis. En
als Jezus hem later ontmoet, en waarschuwt voor het vervallen in zonden,
maakt hij de Joodse autoriteiten de identiteit van zijn Genezer bekend. Hij
is de tegenvoeter van de blinde (hoofdstuk 9), die ook op sabbat van zijn
kwaal genezen wordt en door de Joodse leidslieden ondervraagd wordt.
Maar deze blinde, die eveneens aanvankelijk de identiteit van zijn Genees-
heer niet kende, komt zo beslist voor Hem uit, en kiest zozeer zijn partij,
dat hij uit de synagoge gebannen wordt.

Door een man, die evengoed op een andere dag van de week geholpen had
kunnen worden, juist op de sabbat te genezen, raakt Jezus de meest gevoe-
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lige snaar in het toenmalige Jodendom. Uitgaande van de mening dat God
Zelf zijn sabbatswet in acht moest nemen (!), zagen de Joden in dat het Zijn
recht als Schepper was leven op sabbat te geven, door Zijn schepping in
stand te houden en ook Zijn morele gezag over de wereld te handhaven.
Vandaar dat Jezus juist nader ingaat op zijn eigen bevoegdheid leven te ge-
ven en mensen te oordelen. Maar waar het conflict mee begint is dat Jezus
er kennelijk aanspraak op maakt bovenmenselijke bevoegdheid te hebben.
Hij doet met deze daad op sabbat alsof Hij God is, en rechtvaardigt zijn sab-
batschending met de aanspraak Gods Zoon te zijn. In zijn antwoord ontkent
Jezus ten stelligste dat Hij zich enige eigenmachtige bevoegdheid of ver-
mogen toekent. Hij is voor alles wat hij weet en zegt en doet totaal afhan-
kelijk van de Vader: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen
van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat
doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al
wat Hij zelf doet” (vzn 19 en 20). In principe komt deze afhankelijkheid vol-
ledig overeen met de ervaringen van Gods dienaars, de profeten in Israël.
Ook zij getuigden van wat zij gezien en gehoord hadden, zeggende: “Ik
zag”, en: “Ik hoorde”. Afgezien van Jezus’ unieke relatie tot God zouden zij
de woorden waarmee Hij zijn boodschap geheel aan de Vader toeschrijft ten
volle hebben beaamd: “Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die
Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en
spreken moet ... Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd
heeft” (Joh 12:49,50). God zegt van Zijn profeten dat zij dienaars waren
aan wie toegang werd verleend tot de raad van Zijn heiligen in de hemel:
“die in de raad van de HERE hebben gestaan en zijn woord vernomen en ge-
hoord” (Jer 23:18,22; Ps 89:6-8). Als het waar was dat God met Mozes,
“getrouw in Gods huis als dienaar”, “van aangezicht tot aangezicht sprak,
zoals iemand spreekt met zijn vriend” (Ex 33:11), hoe veel intiemer zou God
dan communiceren met de Zoon die Hij uit de maagd Maria had verwekt en
over zijn huis had gesteld (Heb 3:1-6)!

Dat God ook in de toekomst door zal gaan met Zijn openbaringen aan Zijn
Zoon blijkt uit wat Jezus daarover zegt: “Hij zal Hem grotere werken tonen
dan deze” (Joh 5:20); “gelijk Ik hoor, oordeel Ik” (vs. 30). Behalve wat Je-
zus met zijn bijzondere scherpzinnigheid als mens in de wereld waarnam,
wist Hij dus alleen wat zijn Vader Hem openbaarde. Omdat de Vader Hem
de tijd van zijn komst in heerlijkheid niet had geopenbaard wist Hij niet
wanneer die dag zou aanbreken, maar daartegenover wel dat dit aan geen
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van de engelen was geopenbaard! Hij is, zoals Jesaja eeuwen eerder in zijn
profetieën aangaande de Knecht van de Here had gezegd, de leergierige
Leerling van God. Dankzij de voortdurende gemeenschap met zijn Vader
wist Jezus alles wat nodig was voor de uitvoering van zijn taak op aarde.

Het feit dat Jezus deze en andere genezingen op de sabbatdag kon doen gaf
aan dat Hij, als Gods eniggeboren Zoon, uitgerust met Gods heilige kracht,
“Heer is over de sabbat” (Mat 12:8). De Joden erkenden dat God Zijn heer-
schappij ook op sabbat uitoefende door mensen te oordelen en leven te ge-
ven. Jezus vertelt dat God dit oordeel en het geven van leven, aan Hem als
Zoon heeft toevertrouwd: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar
heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren
gelijk zij de Vader eren” (Joh 5:22). Voor de gelovigen in Israël was de Mes-
sias de Komende, maar nu de Messias gekomen is komt alle eer ook aan Hem
toe: “En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de
Mensenzoon is” (vs. 27). De bevoegdheid mensen te oordelen gaat gepaard
met het vermogen Gods gave van eeuwig leven te schenken aan diegenen
die Hij dat waardig acht. De beide functies zijn Jezus door Zijn Vader ge-
schonken. Ook in dit opzicht is er geen sprake van iets dat Jezus van zichzelf
als Persoon heeft. Petrus zal later in het huis van Cornelius getuigen: “Hij is
het, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden” (Hand
10:42). Jezus betuigt in zijn gebed dat het aan zijn Vader te danken is dat
Hij eeuwig leven zal schenken: “gelijk U Hem macht hebt gegeven over alle
vlees, om aan al wat U Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken” (Joh
17:2).

Met de woorden: “Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, om-
dat Hij de Mensenzoon is” verwijst Jezus naar het bijzondere getuigenis van
Daniël. Hij had een Mensenzoon gezien die voor God in de hemel werd ge-
leid, om in Zijn aanwezigheid de waardigheid te ontvangen om over allen
heerschappij uit te mogen oefenen: “Ik bleef toekijken in de nachtgezichten
en zie, met de wolken van de hemel kwam iemand gelijk een mensenzoon;
hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde Hem voor deze; en hem
werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, na-
tiën en talen dienden hem” (Dan 7:13,14). De profetie toont verwantschap
met Davids profetie van Gods uitnodiging tot de Messias van Israël: “Zet u
aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank
voor uw voeten", waarna Hij vanuit Sion temidden van zijn vijanden zal re-
geren (Ps 110:1,2). En evenzeer verwantschap met Jezus’ gelijkenis van de
“man van hoge geboorte, die naar een ver land ging om de koninklijke waar-
digheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren” (Luc 19:12). Jezus
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had de psalm op Zichzelf toegepast in een vraag aan de Farizeeën: “Wat
dunkt u van de Christus? Wiens zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids zoon.
Hij zei tot hen: Hoe kan David Hem dan door de Geest zijn Heer noemen, als
hij zegt: De Here heeft gezegd tot mijn Heer: Zet U aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Indien David Hem dus
Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?” (Mat 22:41-45). Hij had ook
verwezen naar Daniëls profetie toen Hij met Nicodemus sprak over het opva-
ren van de Mensenzoon naar de hemel: “niemand is opgevaren naar de he-
mel, dan die uit de hemel neergedaald is, de Mensenzoon” (Joh 3:13). Door
te zeggen dat de Vader Hem macht had gegeven om gericht te houden om-
dat Hij de Mensenzoon is, verwijst Jezus opnieuw naar die profetie, en iden-
tificeert Zich met de Mensenzoon die naar de hemel wordt geleid om ver-
heerlijkt te worden.

Welk bewijs had Jezus om zulke geweldige uitspraken te bekrachtigen?
Evenals in een rechtszaak heeft het eigen getuigenis een beperkte waarde:
men heeft ten minste één betrouwbare getuige nodig. Dit zullen de Joden
ook tegen Hem zeggen: “U getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet
waar” (Joh 8:13). Zo’n getuigenis gaf Johannes de Doper, zijn voorbode. “U
hebt tot Johannes gezonden en hij heeft van de waarheid getuigd” (Joh
5:33). De Joden in Jeruzalem hadden vertegenwoordigers naar Johannes ge-
zonden; maar ondanks zijn mededeling dat Israëls Messias achter Hem aan
kwam, en zijn latere getuigenis van het nederdalen van de Geest op Jezus
bij zijn doop en de stem die uit de hemel riep: “Deze is mijn Zoon”, namen
de Farizeeën en wetgeleerden een ambivalente houding tegenover Hem in
(Joh 1:19-27; 32-34; Luc 7:30). Maar Jezus had een nog krachtiger getuigenis
dan dat van welk mens ook. Hoe had Hij die wonderen van genezing, niet
alleen in Galilea maar nu in Jeruzalem, kunnen doen als God niet met Hem
was? “Een ander is het, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat het getuigenis,
dat Hij van Mij aflegt, waar is ... Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat
van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te vol-
brengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij
gezonden heeft. En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij ge-
tuigenis gegeven” (Joh 5:32,36,37).

Terecht heeft Jezus, toen zijn werk onder hen ten einde was gekomen,
zijn volksgenoten hun gebrek aan inzicht verweten: “Indien Ik niet de wer-
ken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij
geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch
Mij en mijn Vader gehaat” (Joh 15:24).

A.H./J.K.D.
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De doop van bekering
De doop van Johannes de Doper was in bepaalde opzichten iets geheel
nieuws. De Joden kenden rituele wassingen en reinigingen door onderdompe-
ling. Ze doopten tot geloof gekomen niet-Joden (proselieten), om hen te rei-
nigen voordat ze in de gemeenschap konden worden opgenomen. De profeten
hadden eeuwenlang Gods oproep laten klinken: ‘bekeer u’. Maar Johannes
predikte “de doop van de bekering tot vergeving van zonden” (Mar 1:4; Luc
3:3) in voorbereiding op de komst van de Messias “die u zal dopen met de
heilige Geest” (Luc 3:16). Dat was aangekondigd door de profeet Joël, in een
profetie over de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering van het volk,
gevolgd door de hoop die we al in Deuteronomium zagen: “Scheur uw hart en
niet uw kleren en bekeer u tot de HERE, uw God. Want genadig en barmhartig
is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid ...” (Joël 2:12,13) — een
herinnering aan de verbondsnaam waarmee God Zich aan Mozes bekendmaak-
te (Ex 34:6,7). En wanneer er berouw en bekering zou zijn, zou God Zijn volk
verlossen, en “zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat
leeft ... En het zal geschieden, dat ieder die de naam van de HERE aanroept,
behouden zal worden, want op de berg Sion zal ontkoming zijn, zoals de HERE

gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roe-
pen” (Joël 2:28-32). En hier is weer zo’n duidelijk onderscheid tussen besnij-
denis en doop. De besnijdenis was een plicht die de ouders moesten vervul-
len; de doop is de persoonlijke keuze van wie door God geroepen wordt in
Zijn evangelie van redding in Christus Jezus van oordeel en de eeuwige dood.
Johannes de Doper is gekomen als wegbereider voor de Messias. God zal de
Messias macht geven te oordelen over alle ongehoorzaamheid aan God. Jo-
hannes de Doper spreekt over “de komende toorn”, waarbij hij twee beelden
uit het dagelijks leven gebruikt: van een bijl die een boom velt: “iedere
boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het
vuur geworpen”; en van een wan waarmee het graan wordt gescheiden van
het kaf, dat Hij zal “verbranden met onuitblusbaar vuur”. Dit noemt hij
“dopen met vuur.” Alle reden dus om zich te bekeren tot vergeving van zon-
den, zodat deze oordelen de luisteraars niet zouden treffen. Daarbij hoorde
de onderwerping aan het gebod van God zich te laten dopen, zodat het vuur
van Gods toorn over zijn of haar zonde geblust werd. Dit alles laat ook zien
dat het ondergaan of toedienen van de doop als louter ritueel geen enkele
zin heeft. Want de doop hoorde en hoort vooraf gegaan te worden aan belij-
denis van zonden en de belofte zich te bekeren. Met andere woorden: een
ander leven te gaan leiden dan daarvoor, zichtbaar voor God en mensen in
“de vruchten die aan de bekering beantwoorden.” (zie Luc 3:7-20).

Doop door Water en Geest
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De oproep zich te laten dopen was geen idee van Johannes, maar de op-
dracht waarmee God hem onder Zijn volk had gezonden. Dat blijkt uit de
vraag van Jezus aan de overpriesters en oudsten, die we in drie evangeliën
vinden: “De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de men-
sen?” (Mat 21:25, Mar 11:30, Luc 20:4). Het antwoord had uiteraard moeten
luiden: ‘uit de hemel’; want als Jezus over Johannes de Doper spreekt, wijst
Hij erop dat de zondaars zich hebben bekeerd op zijn prediking en zich heb-
ben laten dopen, “maar de Farizeeën en wetgeleerden verwierpen voor zich-
zelf de raad van God, daar zij niet door hem gedoopt waren” (Luc 7:30). Hoe
belangrijk deze doop was, blijkt als er een nieuwe twaalfde apostel in de
plaats van Judas Iskariot gekozen moet worden: “Er moet dan van de man-
nen, die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd, dat de Here Jezus bij
ons in- en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes tot de dag,
dat Hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van
zijn opstanding” (Hand 1:21,22).

Toen Jezus het evangelie van het Koninkrijk begon te verkondigen, riep ook
Hij de mensen op zich te bekeren: “Bekeer u en geloof het evangelie” (Mar
1:15). Daar hoorde de doop bij. De apostel Johannes schrijft over de tijd dat
zij met Jezus in Judea waren “en Hij vertoefde daar met hen en doop-
te” (Joh 3:22). We mogen aannemen dat deze doop gelijk was aan die van
Johannes, en alleen die mensen werden gedoopt die nog niet door Johannes
de Doper waren gedoopt. Overigens predikte en doopte Johannes de Doper in
die tijd ook nog: “Maar ook Johannes de Doper doopte, in Aenon bij Salim,
omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich do-
pen” (vs 23).

De doop sinds de Pinksterdag
Door de Geest geleid prediken de apostelen op de Pinksterdag de vervulling
van de profetie van Joël. Zij hebben al ontvangen wat God aan allen, die Hij
door hun evangelieverkondiging roept, wil geven: “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” (Hand 2:39). Dat hier niet allen van het volk Israël
zijn bedoeld is duidelijk. In het daarop volgende vers doet Petrus een oproep
op allen die het evangelie horen: “Laat u behouden uit dit verkeerde ge-
slacht” (vs 40); dus wees anders dan de anderen door gehoorzaam te zijn aan
het woord van de prediking. Het gevolg is: “Zij dan, die zijn woord aanvaard-
den, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen
toegevoegd” (vs 41).

Dat deze doop anders is dan die vóór Jezus’ kruisdood, opstanding en hemel-
vaart, is te zien in het feit dat zij die gedoopt waren met de “doop van Jo-
hannes” later gedoopt werden “in de naam van de Here Jezus”. Apollos, een
tot het geloof in Christus gekomen Schriftgeleerde uit Alexandrië in Egypte,
was op weg gegaan om de Joden overal uit te leggen dat Jezus de Christus is.
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Zo kwam hij (ook) in Efeze. Hij “was ingelicht aangaande de weg van de Here
en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig wat op Jezus betrekking
had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes” (zie Hand 18:24-28).
Wanneer Paulus dan later in Efeze komt, en bemerkt dat de gelovigen de hei-
lige Geest niet hebben ontvangen toen zij tot geloof kwamen — zij weten
zelfs niet dat er een heilige Geest is! — vraagt Paulus verbaasd: “Waarin bent
u dan gedoopt?” Hun antwoord is: “In de doop van Johannes.” Maar, zegt
Paulus: “Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij
moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.” De noodzaak
van de doop in Jezus blijkt uit wat volgt: “En toen zij dit hoorden, lieten zij
zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen op-
legde, kwam de heilige Geest over hen” (zie Hand 19:1-6).

De doop als het symbool van het sterven en opstaan met Christus
Dat de doop van Johannes anders is dan de doop in de naam van de Here Je-
zus is ook te zien als Petrus de doop vergelijkt met de redding van Noach en
zijn gezinsleden in de ark tijdens de zondvloed. Hij zegt dat zij “door het
water heen gered werden”; en “als tegenbeeld daarvan redt u nu de
doop” (1 Pet 3:20,21). Dus alleen door het water heen kunnen we gered wor-
den van het oordeel, evenals Noach alleen gered kon worden als hij in geloof
in de ark ging. Paulus past Jezus’ woorden tot zijn discipelen “Indien iemand
achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op zich en
volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verlie-
zen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vin-
den” (Mat 16:24,25) toe op de doop. Niet iedereen komt voor de vraag te
staan zijn of haar leven letterlijk te geven, maar Paulus maakt duidelijk dat
iedereen die Christus wil volgen dit wel op symbolische wijze doet in de
doop. In Romeinen hoofdstuk 6 noemt hij de doop het samengroeien van de
gelovige met Christus in zijn dood en opstanding: “weet u niet, dat wij allen,
die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem
begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opge-
wekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven
zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met wat gelijk is aan
zijn dood, zullen wij het ook zijn aan zijn opstanding; dit weten wij immers,
dat onze oude mens medegekruisigd is ... Indien wij dan met Christus gestor-
ven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven ...” (Rom 6:3-8; ver-
gelijk Kol 2:11-15).

De kruisdood en opstanding van Christus zijn niet zomaar feiten uit het verle-
den, waardoor wij buiten ons om behouden zijn. Wie behouden wil worden
zal zich eerst met de Heer die voor ons is gestorven en opgewekt moeten
vereenzelvigen in de doop. De weg om dat te doen is een ‘begraven’ in het
watergraf, en daar uit opstaan. Dat vraagt dat wij geheel onder water gaan –
vandaar dat Johannes en Jezus doopten waar “veel water was”. Het Griekse



17

woord in de Bijbel dat voor dopen wordt gebruikt is baptiso, dat onderdom-
pelen betekent. Besprenging kan begraven en opstaan niet symboliseren, en
de belijdenis behoort iets te zijn dat aan de doop vooraf gaat. Alleen in die
volgorde kan de doop zijn wat Petrus bedoelt, als hij die beschrijft als “niet
een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed ge-
weten tot God, door de opstanding van Jezus Christus ...” (1 Pet 3:21). En we
kunnen hier ook weer denken aan de al eerder aangehaalde passage in de
Hebreeënbrief: “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeu-
wige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons be-
wustzijn reinigende van dode werken, om de levende God te dienen (Heb
9:14). Overigens wijst Jezus, omdat Hij niet gereinigd hoefde te worden van
dode werken, met zijn doop al a. naar zijn dood en opstanding (vergelijk: “Ik
moet met een doop gedoopt worden...” (Luc 12:50), en b. naar de volgorde
van doop door water en Geest voor zijn volgelingen.

De nieuwe mens aandoen
In Romeinen 6 zagen we dat het opstaan uit het watergraf de opstanding tot
een nieuw leven “in Christus” symboliseert. De gedoopte zal nu moeten to-
nen te willen “wandelen in nieuwheid van leven”. Vooral dit laat zien dat ons
behoud niet buiten ons omgaat, maar dat wij daar zelf deel aan moeten ne-
men. Want door de doop zijn wij niet ineens andere mensen. Dat laat ook de
noodzaak van de gave van de Geest zien. Daardoor kunnen wij van dag tot
dag vernieuwd worden, zodat wij in ons leven het leven van Christus gestalte
kunnen geven. Dan behoren wij tot de nieuwe schepping, waarvan Christus
Jezus de eerste is: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het
oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Kor 5:17). Paulus ver-
gelijkt dit ook wel met het uitdoen en aantrekken van kledingstukken. Je
trekt het oude leven uit en een nieuw leven aan: “dat u verjongd wordt door
de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar God gescha-
pen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Efez 4:23,24). De eerste
mens wilde gelijk zijn aan God en sloeg een doodlopende weg in, maar dit is
de “nieuwe en levende weg” (Heb 10:20) waarlangs God ons die mens wil
doen zijn, die Hij voor ogen had toen Hij Adam schiep. Een mens die gelijkt
op Gods eniggeboren Zoon Jezus, de laatste Adam, de eerste en enige Mens
die naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis is: “daar u de oude mens met zijn
praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot
volle kennis naar het beeld van zijn Schepper” (Kol 3:9,10). En waaraan her-
kennen we de nieuwe mens? Aan de eigenschappen van Christus in zijn of
haar leven: “Doe dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden,
innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld ...
En doe bij dit alles de liefde aan, als de band van de volmaaktheid. En de
vrede van Christus ... regere in uw harten ... Het woord van Christus wone
rijkelijk in u ...” (zie Kol 3:12-17).

J.K.D.
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,Paulus koos voor zijn tweede zendingsreis, niet Barnabas maar Silas
als medewerker. Ook al had de keus een menselijke achtergrond,
die had wel een groot voordeel: Nu er twee goede teams waren,
konden meer plaatsen bezocht worden.

Over de afkomst van Silas vertelt Lucas niet. Wel weten wij dat hij
in Jeruzalem een vooraanstaande plaats onder de broeders innam.
Toen er problemen ontstonden in verband met de besnijdenis van
de Griekse gelovigen in Antiochië, gingen Paulus en Barnabas (die
daar samen werkten) naar de apostelen in Jeruzalem om het pro-
bleem voor te leggen. Daar werd er een vergadering gehouden en
een besluit genomen. “Daarop besloten de apostelen en de oudsten
in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus
en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee
leiders uit de gemeente: Judas ... en Silas” (Hand 15:22). Zij kre-
gen een brief mee, die voorgelezen en toegelicht moest worden in
de gemeenten in Cilicië en Syrië, waaronder Antiochië: “Judas en
Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak
waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten” (vzn 23 en 32).

Paulus koos Silas dan ook niet zomaar uit: hij zag in hem veel goede
eigenschappen. Hij was betrouwbaar: in de gemeente van Jeruza-
lem, genoot hij het vertrouwen van de apostelen en oudsten (Hand
15:22). Hij was bekwaam en vol van de heilige Geest: als profeet
kon hij anderen bemoedigen en versterken (vs. 32). Hij was be-
scheiden: niet iemand die zich op de voorgrond plaatste, of zich
opdrong; de apostelen en oudsten kozen hem om als afgevaardigde
van de gemeente van Jeruzalem met Paulus en Barnabas naar Anti-
ochië te gaan, en Paulus koos hem als zijn medearbeider.

Net als Paulus was Silas ‘Jood’ en ‘Romein’. Als Jood mocht hij in
de Joodse synagogen komen en spreken. Als Romein kon hij zich op
bepaalde rechten beroepen. Dat kwam goed van pas, aangezien hun
reis geen uitstapje zou zijn, en ze in levensgevaarlijke situaties te-
recht konden komen (Hand 16:37-39; 22:25).

De naam Silas is de Griekse vorm van de Aramese naam Saul. In de
brief aan de Tessalonicenzen noemt Paulus hem met zijn Romeinse

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 (6)

, naam Silvanus. Silas of Silvanus betekent ‘bosachtig’, maar de
naam Saul heeft een prachtige betekenis: Geroepen door God —
wat goed bij hem past. Paulus (die eigenlijk Saulus heette) en Silas
hadden dus dezelfde Aramese naam.

Tijdens hun zendingsreis kregen Paulus en Silas in Lystra gezel-
schap van Timoteüs. Vanaf dat moment gingen ze met zijn drieën
het geloof verkondigen. In Filippi werden Paulus en Silas gevangen
gezet. Ze deinsden niet terug voor pijn en smaad. Ook in de donke-
re kerker brachten ze het evangelie: “Om middernacht waren Pau-
lus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De
andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen” (Hand 16:25).

Silas was Paulus steeds tot steun wat ook blijkt uit enkele brieven:
“De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timoteüs en
ik, aan u verkondigd hebben ... (2 Kor 1:19); “Van Paulus, Silvanus
en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica ... (1 en 2 Tes 1:1).
Na Paulus’ vertrek uit Korinte lezen we niets meer over diens sa-
menwerking met Silas. Mogelijk is Silas daar nog enige tijd geble-
ven en is hij daarna teruggekeerd naar Jeruzalem.

Petrus ‘dicteerde’ zijn eerste brief aan Silvanus: “Door Silvanus,
die, naar ik meen, voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik u in
het kort geschreven” (1 Pet 5:12 NBG’51). Deze brief is gericht aan
gelovigen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bythinië, en da-
teert daarom uit de tijd nadat Paulus en Silas in die streken had-
den gewerkt. Mogelijk schreef Petrus vanuit Rome, en bedoelde hij
met de “medeuitverkorene in Babylon” (1 Pet 5:13) Paulus of Silas.

In de brieven staan vele groeten, waaruit blijkt dat Paulus met ve-
le verschillende broeders en zusters samenwerkte. Dank zij hen is
het goede nieuws ook bij ons gekomen. Niet om het voor ons zelf
te houden, maar om het overal, net zoals Paulus en Silas deden,
met blijdschap te verkondigen. Jezus zei: “De oogst is groot, maar
arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen” (Luc 10:2). En
wat is er mooier dan door de Heer van de oogst te worden gekozen
als één van zijn medewerkers?! 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
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de Hoop op de Opstanding

“... Hem (Christus) te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeen-
schap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordend, zou mogen
komen tot de opstanding uit de doden”, dat is het doel waarna Paulus ‘jaagt’,
krachtig streeft: “vergetende wat achter mij ligt en mij uitstrekkende naar
wat vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God,
die van boven is, in Christus Jezus.” Wie zou tegenwoordig alles in de wereld
willen opzeggen, laat staan het als een roeping zien in de dienst van Christus
te staan en daar zelfs voor te sterven? Omdat, als we de woorden van Paulus
goed lezen, dit leven als belangrijker wordt beschouwd dan het toekomstige,
en het geloof in de opstanding ontbreekt (Flp 3:7-14). Hoe iemand ook leeft,
de hemel wacht toch wel. En al spreekt men over de opstanding, dan is het
niet die opstanding waarover de Schriften spreken: de opstanding als enige
hoop op eeuwig leven. Als het zo zou zijn dat de gelovige bij het sterven naar
de hemel gaat, waarom dan al die nadruk in de Bijbel op de opstanding tot
eeuwig leven? Is dat dan weer een ander leven dan dat wat de gelovige daar-
voor had in de hemel?

De hiervoor geciteerde woorden staan niet op zichzelf. Ze sluiten aan op wat
we hebben gezien bij de doop en het ‘Avondmaal’. De doop, omdat die gelijk-
luidend spreekt van het met Christus sterven en opstaan — wat Paulus wil en
doet is dus het in praktijk brengen van wat in de doop symbolisch wordt weer-
gegeven. Het ‘Avondmaal’, omdat dit spreekt van het vooruitzicht van eeuwig
leven voor hen voor wie Christus gestorven en opgewekt is. Het getuigenis dat
hiervan uitgaat is ook “naar de Schriften”, dus zoals de profeten vroeger heb-
ben gesproken. Vinden we dan bij die ‘primitieve en onwetende’ mensen, die
de boodschap van het Nieuwe Testament niet kenden geloof in de opstanding?
Let op wat Jesaja verkondigt over de hopeloosheid van hen die zonder God in
de wereld leven: “Doden herleven niet ... daarom hebt U hen bezocht en ver-
delgd en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid” (Jes 26:14). Zij bestaan niet
meer, zowel letterlijk niet als in Gods herinnering niet. Maar dan gaat hij ver-
der: “Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk – opstaan zullen zij. Ontwaak
en jubel, u, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de
aarde zal aan de schimmen (de doden) het leven hergeven” (vs 19). Wat we
hier zien is dat zij die opstaan niet in de hemel wonen, maar in het stof van de
aarde rusten. Dit komt overeen met Gods oordeel over de zonde, die ieder
mens begaat: “stof bent u en tot stof zult u weerkeren” (Gen 3:19; zie Pred
3:20 en 11:7 — waar geest de levensadem uit Gen 2:7 is). Is dit een idee van
één mens: Jesaja? Kijk eens naar de gelijkluidende woorden in Psalm 49:14-16
“Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen ... Als schapen zinken zij in
het dodenrijk, de dood weidt hen; de oprechten heersen over hen in de mor-
genstond (denk aan de dauw van licht); hun gedaante moet in het dodenrijk
vergaan, zodat zij geen woning meer heeft. Maar God zal mijn leven verlossen
uit de macht van het dodenrijk.”

… om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding (Filippenzen 3:10)
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5. de enige hoop op eeuwig leven

Paulus moet welhaast deze woorden over het vergaan van de gedaante van de
oprechten in gedachten hebben gehad, en in een begrijpelijk beeld hebben
willen weergeven, als hij schrijft (en hij doet dit aan gelovigen in de Griekse
wereld, die de opstanding als dwaasheid beschouwde omdat, volgens een toen
heersende opvatting, de ziel bij de dood bevrijdt wordt uit de kooi van het
lichaam – een idee dat het christendom in grote meerderheid omarmd heeft):
“Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor
lichaam komen zij? Dwaas! Wat u zelf zaait wordt niet levend, of het moet
gestorven zijn, en als u zaait, zaait u niet het toekomstige lichaam, maar
slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. Maar God geeft
er een lichaam aan ... Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in
onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er
wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk
lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt” (1 Kor 15:35-44). Er zit
dus hier geen stap tussen het begraven en het opgewekt worden. De gestorve-
ne vergaat en krijgt bij zijn opwekking door de opgestane en verheerlijkte
Christus een lichaam, gelijkvormig aan dat van Christus. De schrijver van de
brief aan de Hebreeën wijdt een lang hoofdstuk (11) aan het geloof en de hoop
van mensen die al lang gestorven zijn. Hun verwachting op de vervulling van
Gods beloften was de opstanding. Zij leden en stierven daarom liever dan dat
zij God verloochenden. Onder hen was Abraham, die leefde “voor het aange-
zicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet
zijnde (wat tot stof is vergaan) tot aanzijn (bestaan) roept” (Rom 4:17).

De hoop van gelovigen na de kruisdood van Christus is veel concreter dan die
van Abraham; want zij kunnen hun “geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze
Here, uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen
en opgewekt om onze rechtvaardiging” (Rom 4:24,25). God heeft Zijn macht
om ‘Zijn doden’ — dat zijn zij die zijn opgetekend in het levensboek van God
— weer tot leven te wekken, ook al zijn zij lang geleden gestorven en tot stof
vergaan. Die macht heeft Hij toevertrouwd aan Zijn Zoon, die tegen Johannes
zegt: “Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en
Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk” (Op 1:17,18). Of wij ontko-
men aan de eeuwige dood, Gods vonnis over de zonde, hangt dus af van onze
bevrijding daaruit door Christus “op de jongste dag”. En als Hij niet zou zijn
opgewekt, zou er geen eeuwig leven zijn voor wie zeggen in Hem te geloven,
en evenmin voor wie in het ware geloof gestorven zijn, want “dan zijn ook zij,
die in Christus ontslapen zijn, verloren”. Maar God zij dank: “Christus is opge-
wekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn ... Want evenals
in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen (die van Christus zijn)
levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eerte-
ling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst” (1 Kor 15:18-23).

J.K.D.

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

10.

In de bekende profetieën in Jesaja over de lijdende dienaar lezen we onder
meer “Zie, Mijn Knecht … zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog
verheven worden” (Jes 52:13 HSV). De Nieuwe Bijbelvertaling worstelt met
het woord “verhoogd” omdat we al vanaf Genesis zien dat er hier een
woordspeling gemaakt wordt. We lezen daar hoe Jozef (een voorafschadu-
wing van Christus) een uitleg geeft van een droom aan een bakker en een
schenker van de Farao. Tegen beide zegt hij dat ze verhoogd zullen worden.
In het ene geval gaat het om het weer in ere herstellen, en in het andere
om het optillen om aan een paal opgehangen te worden, en dus ter dood
gebracht worden. Dit woord verhogen in de beide betekenissen komt vaker
voor in de Schrift, waarbij de context moet bepalen of het een eervolle ver-
hoging, of een terechtstelling is. De tijdgenoten van Jezus hebben zeker
problemen om het te begrijpen. Hij zegt tot hen “Wanneer ik van de aarde
omhooggeheven [verhoogd] word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daar-
mee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Maar wij hebben uit de
wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven, zeiden de mensen, waar-
om zegt u dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden?” (Joh
12:32-34). Tegelijk zien we hoe Jezus ook verhoogd wordt tot grote eer aan
zijn Vaders zijde. Naast Jezus gebruiken ook de apostelen dit woord verho-
gen, en we zullen in dit verband naar een toespraak van Petrus kijken.

David voorzag de opstanding van zijn Zoon

Het graf van koning David was één van de bezienswaardigheden in Jeruza-
lem. Tijdens zijn toespraak op de Pinksterdag verwijst Petrus hier naar als
hij de woorden van David citeert. “Broeders en zusters, u zult mij wel toe-
staan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is;
zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet
was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakome-
lingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voor-
zien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgele-
verd” (Hand 2:29-32). Petrus zegt dat David het in zijn profetische woorden
niet over zichzelf kan hebben omdat hij wel in het graf ligt. Maar dat is an-
ders met zijn grote Zoon, de Messias, en daar spreekt David dus over. Deze
Jezus, zegt Petrus tot zijn gehoor, “hebt u door heidenen laten kruisigen en
doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van
hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behou-
den” (vzn 23-24). Waarom had de dood geen macht over Jezus? Omdat God
trouw is aan zijn belofte. De dood deed zijn intrede als gevolg van de zonde
van Adam en Eva, en de dood is voor ieder mens gekomen, want ieder mens
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)

De verhoogde Heer

heeft gezondigd (Rom 5:12). Later had God ook door Ezechiël gezegd
“Iemand die zondigt zal sterven” (18:20). Maar in Jezus zien we een afstam-
meling van Adam die niet gezondigd heeft, die God steeds trouw bleef. En
daarom, hoewel mensen hem ter dood gebracht hebben, heeft God hem
weer opgewekt. Zoals David het profetisch voorzien had “want u zult mij
niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar
zal niet tot ontbinding overgaan” (Hand 2:27). Daarom leggen de schrijvers
zoveel nadruk op “de derde dag”, immers daarna zou normaal het ontbin-
dingsproces beginnen. Jezus is dus ook door God weer opgewekt, en daar-
van, zegt Petrus, zijn wij getuigen (vs. 32). Toch is Jezus daar niet zicht-
baar aanwezig, want na de opstanding is God een stap verder gegaan. En
daar zien we weer dat woord verhogen, maar nu tot een zeer eervolle posi-
tie. “Hij is door God verheven [verhoogd], zit aan zijn rechterhand” (vs.
33), en dus vervolgt Petrus “David is weliswaar niet naar de hemel opgeste-
gen, maar toch zegt hij: De Heer sprak tot mijn Heer: Neem plaats aan mijn
rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele
volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt,
door God tot Heer en Messias is aangesteld” (vzn 34-36).

De kroon op Jezus’ overwinning

Dit dubbele gebruik van het woord verhogen, verhoogd aan het kruis en ver-
hoogd tot de rechterhand van God is niet zomaar een woordspeling. Het
wordt gebruikt om een verband aan te tonen tussen de twee. Omdat Chris-
tus als de gehoorzame dienaar zich vernederd heeft en verhoogd is aan het
kruis, daarom heeft God hem verhoogd tot een positie van grote eer aan
zijn rechterhand. We zien dit woord “daarom” in een aantal verzen terug-
komen en kijken naar een paar voorbeelden. Na een beschrijving van het
lijden van de dienaar vervolgt Jesaja: “Daarom ken ik [God] hem een plaats
toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn
leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen” (Jes
53:12). Ook Paulus toont dit verband aan: “Hij heeft zich vernederd en
werd gehoorzaam tot in de dood — de dood aan het kruis. Daarom heeft God
hem hoog verheven [verhoogd] en hem de naam geschonken die elke naam
te boven gaat, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen … elke
tong zou belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God, de Vader” (Flp
2:8-11). Zijn overwinning op de zonde leidt tot zijn koningschap.

Naast verhogen zegt Paulus dat God hem “de naam” geschonken heeft. Wat
bedoelt hij hiermee? Hij verwijst terug naar onder meer een profetie van
Joël waar de profeet spreekt over naderend onheil. En in dat verband zegt
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De Persoon van Christus

hij “Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen” (Joël 2:32).
De HEER is de naam van God, JHWH, zoals geopenbaard in Exodus 34. De
naam aanroepen voor een Jood betekent niet het gebruiken van die naam,
maar een beroep doen op Gods karaktereigenschappen die in deze naam
opgesloten zijn: liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Door te
vertrouwen op die eigenschappen zou een mens niet reddeloos verloren
zijn, maar in geloof naar redding kunnen uitzien. Deze redding wordt ten
volle getoond in de verhoogde Christus. Zijn naam, Jezus, betekent ‘JHWH
redt’. Daarom zegt Petrus dat naast Messias Jezus nu ook de naam Heer
heeft gekregen opdat mensen door Hem gered worden. Als Paulus vervol-
gens aan de Romeinen schrijft citeert hij de profetie van Joël en legt uit dat
dit nu in Jezus vervuld wordt: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en
uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden
gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw
mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: Wie in hem ge-
looft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onderscheid tussen Joden en
andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke ga-
ven aan allen die hem aanroepen, want er staat: Ieder die de naam van de
Heer aanroept, zal worden gered” (Rom 10:9-12). Als Ananias in een gezicht
door Jezus gevraagd wordt om Saulus op te zoeken, omschrijft hij de gelovi-
gen als “iedereen die uw naam aanroept” (Hand 9:14). Paulus richt een
brief aan de gemeente te Korinte maar daarnaast ook “aan allen die de
naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen” (1 Kor 1:2).

We zien hoe eerst gezegd is dat er behoudenis is door het aanroepen van de
naam van God, door met andere woorden een beroep te doen op zijn karak-
tereigenschappen. En juist door die eigenschappen heeft Hij een verlossing
aangeboden, wat de kern is van de profetie van Jesaja. Die verlossing komt
niet door te trachten de wet te houden, wat immers tot mislukken gedoemd
is, maar een volledig vertrouwen op Gods oplossing, dat wil zeggen op de
Here Jezus. Dat zegt Petrus, als hij en Johannes zich voor de Joodse raad
moeten verantwoorden voor het genezen van een verlamde. Hij spreekt
over Jezus “die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opge-
wekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is wegge-
worpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kun-
nen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens
redding biedt” (Hand 4:10-12). We zien ook hoe God de keuze van leven en
dood aan Zijn Zoon gegeven heeft. Jezus is nu degene die de mens oordeelt.
“De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel
geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Joh 5:22). “Want wij moeten allen voor
de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij
verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan” (2 Kor 5:10).
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10. De verhoogde Heer

God verheerlijkt Zijn Zoon

De schrijvers in het Nieuwe Testament benadrukken dat de verhoging van
Jezus het werk is van de Vader. God heeft Jezus uit de doden opgewekt.
God heeft Hem verhoogd tot Zijn rechterhand “waar hij wacht op het mo-
ment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn ge-
maakt” (Heb 10:13), ook dat zal God doen. God heeft Hem de naam boven
alle naam geschonken, en God heeft Hem het oordeel over de volken in han-
den gegeven. Dit alles staat in schril contrast met de visie die, door Griekse
invloeden, een paar eeuwen later werd geformuleerd, dat de Zoon volledig
gelijkwaardig is aan de Vader. De schrijvers in het Nieuwe Testament schet-
sen het beeld dat de Zoon volledig afhankelijk is van zijn Vader. Tijdens zijn
sterfelijk leven zegt Jezus al “de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan
alleen doen wat hij de Vader ziet doen” (Joh 5:19), en als Hij dood in het
graf ligt is Hij volledig afhankelijk van zijn Vader om hem weer tot leven te
wekken en daarna te verhogen. Ook in beschrijvingen van God en Jezus in
Openbaring zien we een groot verschil. Van God wordt gezegd: “U komen
alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen:
uw wil is de oorsprong van alles wat er is” (Op 4:11), terwijl we over Jezus
lezen “U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbre-
ken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen ge-
kocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal … Het lam dat ge-
slacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof
en dank” (Op 5:9,12).

Christus is verhoogd, en Hij wacht tot God de tijd rijp acht dat Hij het ko-
ningschap kan aanvaarden. Toch zou het beeld dat de verhoogde Heer nu
niets doet onjuist zijn. De schrijvers laten zien dat de verhoogde heer nu de
ideale mens is om als hogepriester, of middelaar op te treden. “Want er is
maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens
Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen” (1 Tim 2:5-
6). En van deze middelaar zegt de schrijver aan de Hebreeën: “Nu wij een
hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de
Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want
de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan mee-
voelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld,
met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder
schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp
nodig hebben barmhartigheid en genade vinden” (Heb 4:14-16). Barmhartig-
heid en genade, de eigenschappen die in Gods naam opgesloten zijn. Naast
hogepriester is Jezus ook het hoofd van zijn gemeente, en leidt Hij ons als
de ware Herder. A.H./M.H.
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(vervolg van artikel 30-4) Jezus noemt zijn tijdgenoten ‘boos/zondig en over-
spelig’ (Mat 12:39; Mar 8:38). ‘Overspelig’ betekent niet dat zij voortdurend hun
vrouwen ontrouw zijn. Waar het om gaat is dat God afgoderij als overspel be-
schouwt. In plaats van Hem aan te hangen, Die Zich, als een man met een
vrouw, met hen verbonden heeft, hing Israël andere goden aan. Keer op keer
zien we in het OT dat zij overspelig afgoden naliepen (zie bijv. Richt 2:17). Voor
God gingen zij dus ‘vreemd’. En dat is in de tijd van Jezus nog altijd zo. Hoe
dan? Wat Jezus hen duidelijk wil maken is dat zij de afgoden van steen, hout en
metaal wel van zich hebben geworpen, maar dat er nu in hun hart nog wel iets
voor in de plaats moet komen. In Zijn voorzienigheid heeft God ervoor gezorgd
dat daar nu ruimte is voor Zijn Geest. Maar nu zij de gelegenheid daartoe krij-
gen grijpen zij die niet aan. Hun hart vult zich met iets veel verderfelijkers dan
het dienen van afgoden; want in de rest van de gelijkenis geeft Jezus aan hoe
het verder met hen zal gaan als zij zich niet bekeren (“alzo zal het gaan ...”).
Zij creëren zich een beeld van een god die bij hen past. In die god herkent de
ware God Zich uiteraard niet. Zij plegen dus nu overspel door het dienen van
een geestelijke afgod, die net zo’n niets is als de tastbare afgoden die zij vroe-
ger dienden. In zelfrechtvaardiging en zelfgenoegzaamheid, gepaard aan geld-
zucht en jaloersheid worden zij — als handhavers van de wet, onder het mom
van het dienen van de enige en waarachtige God — vervolgers van de Messias en
zijn volgelingen. Niet Jezus heeft een demon, maar zij zelf. Sterker nog: zij zijn
het, gezien hun aard, zelf. Het is dus niet verwonderlijk als Jezus tegen hen
zegt: “U hebt de duivel tot vader” (Joh 8:44). En ook niet verwonderlijk als Hij
een volk aantreft dat bezeten is door ‘demonen’. Overigens kan het geen toeval
zijn dat Jezus bij Maria van Magdala zeven ‘demonen’ had uitgedreven (Mar
16:9; Luc 8:2). Wordt zij als voorbeeld genoemd van hen die zich wel door Jezus
lieten genezen van de hardnekkige geestelijke kwaal waar Israël aan leed?

Hoe moeten we nu, in het licht van het voorafgaande over dit onderwerp, het
Griekse woord daimonion in het Nieuwe Testament verstaan? Want het is toch
onweersprekelijk dat Jezus boze geesten uit mensen drijft, en dat hun toestand
daarna verbetert Zeker! Maar we moeten wel a. inzien dat God Zich in Zijn
woord niet tegenspreekt, en b. weten waar het hier in wezen om gaat. En om
achter dit tweede te komen moeten we ons de wie, wat, waar en waarom vra-
gen stellen. Of heel eenvoudig: uitzoeken in welk verband de ‘boze geesten’ op
het toneel verschijnen en welk onderling verband de uitdrijvingen hebben.

Enkele overwegingen vooraf
Vooraf geef ik enkele overwegingen bij de keus die u maakt bij het lezen en ver-
werken van wat volgt. Dat is niet bedoeld om de kwestie van demonen te baga-
telliseren, maar — zoals duidelijk zou moeten zijn uit het voorafgaande — juist
om helder te krijgen in het kader van Gods verlossingswerk in Zijn Zoon.
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31. Boze geesten (5)



1. Behoort een volgeling van Jezus niet, net als Hij, te geloven wat de Schriften zeg-
gen, ook als God daar zegt dat er buiten Hem geen enkele bovennatuurlijke macht,
goed of kwaad, is?
2. Hoe kunnen mensen buiten Jezus om demonen uitdrijven, gezien wat Hij zegt in
Mat 7:22,23 en 12:26-28?
3. Is het niet eerlijker, dus beter, om overal waar in de grondtekst daimonion staat
dit weer te geven als demonen? Boze geesten hebben de beleving van iets bovenna-
tuurlijks, terwijl het woord ‘demonen’ de mogelijkheid openlaat dat ze niet boven-
natuurlijk zijn, maar iets zegt over de geest van een mens.
4. Demon en onreine geest worden als synoniemen gebruikt. Is onrein hetzelfde als
slecht/verdorven?
5. Moeten we niet de mogelijkheid open houden dat ‘demon’ volgens de oudtesta-
mentische betekenis ook afgod kan betekenen en iemand die in/van zichzelf slecht/
verdorven is?
6. Als de vertalers de ‘boze geest’ — zoals het letterlijk in het Hebreeuws staat — in
de Griekse Septuagint weergeven als ‘demon’, zou het dan niet redelijk zijn er —
mede gezien punt 1 — eerst te onderzoeken of, als de schrijvers van het Nieuwe Tes-
tament ditzelfde woord gebruiken (we weten niet welk woord Jezus gebruikte omdat
Hij Aramees/Hebreeuws sprak) deze, net als bij Saul, van God kan komen, hoe bizar
dat ook lijkt? Is dat mogelijk, gezien wat in andere gevallen over Gods werk wordt
gezegd? Paulus zegt over de verdorvenheid van mensen die afgoden wensen te die-
nen in plaats van Hem, de God die hen maakte: “Daarom heeft God hen in hun harts-
tochten overgegeven aan hun onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.
Zij immers hadden de waarheid van God vervangen door de leugen ...”; “Daarom
heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten ...”; “... heeft God hen overge-
geven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt” (zie Rom 1:24-
32). Hoe? “En daarom zendt God hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen
geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, maar
een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Tes 2:11,12). Hoe? “God
gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen,
tot de dag van heden” (Rom 11:8, citaat uit Deut 29:4 en Jes 29:10 — de hier ge-
bruikte woorden ruach/pneuma zijn de gewone woorden voor ‘geest’).
7. Als Johannes waarschuwt: “Geliefden, vertrouw niet iedere geest, maar beproef
de geesten, of zij uit God zijn” (1 Joh 4:1) is de tegenstelling dan Geest van God en
geest van de duivel, of Geest van God en de geest van de mens? Vervolgt hij niet
met: “want veel valse profeten zijn in de wereld uitgegaan”, en: “zij zijn uit de we-
reld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit
God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan
onderkennen wij de Geest van de waarheid en de geest van de dwaling” (1 Joh 4:1-
6). Komt dit niet overeen met Paulus’ woorden die we al hebben gezien in het kader
van de ware aard van de tegenstelling van geesten: “Want het begeren van het vlees
gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees — want deze staan te-
genover elkaar — zodat u niet doet wat u maar wenst” (Gal 5:16,17)?

begrippen van het Kwaad
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8. Daarbij komt de vraag: wie of wat is Beëlzebul? De Joden (Farizeeën) noemden
hem ‘de overste (arkon) van de ‘demonen’ (alle drie synoptische evangeliën gebrui-
ken hier consequent dit woord). Marcus schrijft dat zij zeggen dat Jezus een ‘onreine
geest’ heeft (Mar 3:30). In dit verband zijn ‘demonen’ en ‘onreine geesten’ dus ken-
nelijk synoniemen. Het woord arkon betekent ‘oudste’, ‘overste’, ‘hoofd’, ‘leider’,
‘vorst’. Velen huldigen de opvatting dat in het Johannes’ evangelie “de overste van
deze wereld” (12:31) de satan of deze Beëlzebul is. Het is in het verband echter dui-
delijk dat Jezus op Zichzelf doelt: Hij wordt buiten de stad geworpen en gekruisigd.
Dus Jezus is zelf de ‘Overste’, en geen onderdaan van een zogenaamde overste van
demonen. In Israël werden door God aangestelde oudsten/leiders van het volk
‘goden’ genoemd (Joh 10:34,35, gebaseerd op Ps 82). Nu zit in Beël het woord el, dat
god betekent. Dit komt overeen met Baäl, waarover we in het Oude Testament zo-
veel vinden in verband met de afgoden van de volken die Israël aanriep. Beëlzebul is
dus eigenlijk de ‘god’ van de demonen of onreine geesten. Is hij dan synoniem met
‘de duivel’ zelf, of één van zijn directe medewerkers? Is dit dan een werkelijk be-
staand wezen? Past dit bij Gods nadrukkelijke woord dat er geen ‘goddelijke’ macht
buiten Hem bestaat? Is het dan aannemelijk dat Jezus geloofde in het bestaan van
Beëlzebul? Zijn het niet anderen die Hem ervan beschuldigen voor Beëlzebul te wer-
ken? En gebruikt Hij niet het woord ‘indien’, m.a.w. stel dat hij bestaat (Mat 12:27;
zie alle passages waar Beëlzebul wordt genoemd of gesuggereerd Mat 12:24,27; Mar
3:22,30; Luc 11:15,18,19)? Waarom vinden we nergens in het Nieuwe Testament ver-
der enige vermelding van hem, als hij zo’n grote invloed zou hebben op ons leven?
Wat weten we dan nog meer over Beëlzebul? Kan het zijn dat het verband is te vin-
den in het Oude Testament? Want daar vinden we een Baäl-Zebub, een verbastering
van Baäl-Zebul, dat ‘heer van het huis’ betekent. Daarvoor moeten we naar 2 Konin-
gen 1. Koning Ahazia van Israël werd ziek. Hij liet niet de profeet Elia komen, om
voor hem te bidden dat hij mocht genezen, maar stuurde boden naar Ekron om de
god Baäl-Zebub van de Filistijnen te vragen of hij zou genezen. Maar God liet Elia
deze boden tegemoet gaan met de boodschap: “Is er dan geen God in Israël, dat u
Baäl-Zebub ... gaat raadplegen? Daarom, zo zegt de HERE: Van het bed waarop u bent
komen te liggen, zult u niet afkomen, maar u zult voorzeker sterven” (2 Kon 1:2-4).
Hebben we hier niet een wonderlijke overeenkomst? Door Jezus heeft God Zich nu in
Israël geopenbaard, maar zij gaan niet naar Hem toe om zich te laten behouden. Zij
zijn zichzelf tot God, en vertrouwen op hun eigen oordeel. Is in dat kader dan ook
niet begrijpelijk dat Jezus tegen hen zegt, net als Elia tegen Ahazia: “in uw zonden
zult u sterven” (Joh 8:21)? En in verband met de moordplannen die zij tegen Hem
smeden: “Zie, uw huis wordt aan u overgelaten” (zie Luc 13:32-35). Dat huis waarin
zij zichzelf tot god hebben gemaakt, en de ware ‘god’, die de Schepper hen zond om
hen te genezen van hun geestelijke ziekten en kwalen en toegang te geven tot het
eeuwige leven, naar buiten hebben geworpen en bij het afval van de dode afgoden,
de nietsen, hebben gegooid.
9. Als Beëlzebul een niet bestaande god of macht is, bestaan zijn dienaren ‘de demo-
nen’ of ‘de boze geesten’ uit de latere Joodse en christelijke traditie dan wel? Omge-
keerd hangt het bestaan van de ‘demonen’ uit de traditionele opvatting af van het
bestaan van Beëlzebul of de duivel! J.K.D.
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Psalm 118

Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN

De Psalmen 113 t/m 118 vormen samen het Hallel. Het Hallel werd bij het
Paasfeest gezongen, en (zoals we bij Psalm 113 hebben gezien) zongen Je-
zus en zijn discipelen juist deze psalm nadat Hij het Avondmaal had inge-
steld. Bijna alle zes psalmen van het Hallel hebben kenmerken van de uit-
tocht uit Egypte. In vers 14 van Psalm 118 horen we een weerklank van het
Lied van Mozes aan de Schelfzee, nadat de Israёlieten midden door de Zee 
getrokken waren: “De HERE is mijn sterkte en mijn psalm, hij is mij tot heil
geweest” — dezelfde uitspraak als in Exodus 15:2 en ook in Jesaja 12:2 te
vinden is.

De dichter van de psalm was mogelijk Koning Hizkia. Zijn ervaringen komen
overeen met bijvoorbeeld die in vers 5: “Uit de benauwdheid heb ik tot de
HERE geroepen, de HERE heeft mij geantwoord”. God heeft Hizkia bovendien
geholpen toen de Assyriёrs hem omringden — zie de verzen 10 t/m 13. Ver-
der bewijs dat we hier mogelijk met Hizkia te maken hebben, zien we als
we de zinsnede “Ik zal niet sterven, maar leven” (vs. 17) vergelijken met de
woorden die Jesaja tot Hizkia sprak, toen deze ziek was: “Gij zult sterven
en niet herstellen” (Jes 38:1). Ook vers 19 verwijst naar Hizkia: “Ontsluit
mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan” (vs 19). Hiz-
kia trok na zijn genezing ongetwijfeld door de tempelpoorten op naar Gods
huis, om God zijn dank te brengen.

Het is echter ook mogelijk dat de psalm is geschreven voor een latere gele-
genheid, waarbij de verzen 19-29 passen; en wel de grondlegging van de
tempel, na de terugkeer van Gods volk uit Babel. De taal van Ezra 3:11 doet
meteen denken aan onze psalm: “Zij zongen beurtzangen van lof en prijs
aan de HERE: want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwig-
heid over Israёl. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de HE-

RE” (vgl. Psalm 118:1-4,24,29).

Maar de volle betekenis van de psalm zien we pas in het leven en de dood
van de Messias. Jezus citeerde zelf uit Psalm 118 (Mat 21:42; 23:39); en zijn
apostelen ook (Hand 4:11; 1 Pet 2:7). En vooral denken wij aan zijn intocht
in Jeruzalem, net vóór de kruisiging, toen de mensen riepen: “Hosanna [geef
heil!] de Zoon van David, gezegend hij, die komt in de naam des He-
ren” (Mat 21:9). Psalm 118 is in wezen een psalm van de Christus! J.M.

begrijpend zingen

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Voor kerkgangers is de zegen bij het verlaten van de kerk een vast, en waar-
schijnlijk belangrijk, deel van de dienst. Mensen hebben behoefte aan een ze-
gen, in de hoop dat het hen goed zal gaan. Ook in de Bijbel vinden we die be-
hoefte regelmatig terug. Eigenlijk is de zegen zoals we die kennen de verwoor-
ding van onze eigen wens(en). Maar verwachten we dat degene die ons zegent
ook de macht heeft die zegen te brengen, of de invloed heeft die te laten komen
door degene in wiens naam hij die zegen uitspreekt. Dat geeft ook de positie aan
van wie gezegend wordt. De Hebreeënbriefschrijver zegt: “Nu is het onweerspre-
kelijk, dat het mindere door het meerdere wordt gezegend” (Heb 7:7).

De kerkelijk zegen is meestal gebaseerd op de (hoge)priesterlijke zegen uit het
boek Numeri (6:22-27). Het eerste dat opvalt bij de instelling van deze zegen is
dat dit geen formule is van de hand van Mozes of Aäron, want “De HERE nu sprak
tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult u de Israëlieten zegenen.” Er
was dus niet alleen de opdracht om te zegenen, maar ook de woorden waren
vastgelegd; en wel door de HERE. En Wie de HERE is, is duidelijk: de God van
Abraham, Isaäk en Jakob, Die Zich de Schepper van hemel en aarde en alle leven
noemt. De woorden die Aäron en zijn opvolgers over Israël moesten uitspreken
zijn: “De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.”

Wat valt hier uit af te leiden? In de eerste plaats dat de zegen geen vanzelfspre-
kendheid is, maar een door de hogepriester ten behoeve van de Israëlieten uitge-
sproken wens dat zij die zegen van God zullen mogen ontvangen. Er staat immers
niet ‘De HERE verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede’, maar “geve u vre-
de”, “zij u genadig.” Dit vertelt ons dat het daadwerkelijk geven van die zegen
ergens afhankelijk van is; en wel dat de ontvanger zijn ‘Amen’ daarop geeft: Ja,
dat is wat ik U wil vragen. Geen ‘Amen’ dat alleen een los, makkelijk uitgespro-
ken woordje is. Wie het zegt moet werkelijk geloven dat God dit kan en wil, en
zelf doen wat God vraagt. Voor de Israëliet hield dit in dat hij zich moest houden
aan Gods verordeningen; want God had beloofd: “Doe dit en u zult leven.” In dit
verband kunnen we dat ook lezen als: ‘Doe dit en u zult mijn zegen ontvangen.’
In de tweede plaats dat de HERE centraal staat: Hij is het van Wie zij mogen ver-
wachten dat Hij doet wat Hij belooft, en de gelovige stelt zich in dat vertrouwen
(geloof) van Hem afhankelijk. In de derde plaats dat de zegen niet samengevat
kan worden in termen als ‘dat het de gezegende in algemene zin wel zal gaan.’
Behoeden is gericht op het voorkomen van onheil. In het bijzonder dat de gelovi-
ge zwicht voor de zonde en naar de eeuwige dood gaat. We vinden dat ook in het
Nieuwe Testament, bedoeld voor christenen. Paulus schrijft aan de Filippenzen,
met een onmiskenbare herinnering aan de genoemde zegen in Numeri: “En de
vreze van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
behoeden in Christus Jezus” (Flp 4:7). Hier zien we dat Godvrezendheid ervoor
zorgt dat de gelovige zijn hart bewaakt voor afdwalingen, en dat God meewerkt
dat hij niet zal zwichten voor verleidingen tot het kwaad. In Judas 24 lezen we

Geloven in de Schepper

Door het geloof verstaan wij,dat de wereld door het woord
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hierover: “Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen
staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij
door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór
alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen”. In het tweede deel kun-
nen we weer een deel van het ‘Onze Vader’ herkennen. Genadig betekent dat
iemand iets niet wordt toegerekend. In dit geval gedane zonde. In nieuwtesta-
mentische betekenis wordt het licht van Gods aangezicht weerspiegeld in dat van
Christus Jezus. Hij is het door God gezonden Licht om Gods genade te geven aan
wie Hem daarom vragen. De vrede is geen afwezigheid van oorlog en strijd tussen
mensen, maar de ‘sjaloom’ de Goddelijke vrede: het herstel van de harmonie
tussen God en mensen, die door de zonde tot een einde is gekomen.

Waren voor de Israëlieten Aäron en zijn mannelijke nakomelingen de hogepries-
ter die de zegen over hen uitsprak, voor de christen is Jezus de Hogepriester.
Petrus zei tot Joden in Jeruzalem: “God heeft in de eerste plaats voor u zijn
Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder
van u af te brengen van zijn boosheden” (Hand 3:26). De zegen die Hij brengt is
een nieuw leven in verbondenheid met Hem, zodat de gelovige niet zondigt en
het eeuwige leven binnen mag gaan. Paulus zegt iets soortgelijks: “Gezegend
(gedankt) zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei
geestelijke zegen ... gezegend heeft in Christus” (Efez 1:3). Wat die zegeningen
zijn vertelt hij in de volgende verzen: uitverkoren om heilig en onberispelijk te
zijn voor Zijn aangezicht; in liefde als zonen van God in Jezus Christus aangeno-
men; door genade verlost door het bloed van Christus, door vergeving van zon-
den; erfgenamen geworden van de beloften (aan Abraham, Isaäk en Jakob); de
heilige Geest ontvangen als onderpand van de eeuwige erfenis.

De hele perikoop (vzn 3-14) toont dat het niet gaat om aardse zegeningen. God,
de HERE, staat centraal. Het gaat er in de eerste plaats om dat wij deel krijgen
en nemen aan Zijn voornemen en wil, liefde, genade, werk. Mensen kunnen el-
kaar zegenen met woorden als ‘blijf gezond’, ‘kom goed thuis.’ Maar geen mens
kan, ook al is hij nog zo voorzichtig, hier zelf voor zorgen, laat staan dat degene
die dit tegen je zegt ervoor kan zorgen dat het zo zal zijn. In de Bijbel gaat het
om dingen die veel verder gaan. Welk mens kan zonden vergeven? Welk mens kan
onze harmonie met God herstellen? Welk mens kan duizenden jaren in het voren
een plan maken voor de toekomst van de mensheid en dat ook zelf verwezenlij-
ken? Welk mens kan onze wens vervullen dat wij het eeuwige leven binnengaan?

Welk aspect we ook bekijken in ons geloof en geloofsleven, zonder de HERE, de
Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaäk en Jakob, de Vader
van Christus Jezus, zou er geen leven zijn; niet nu en niet in de toekomst. Geloof
zou geen zin hebben, omdat er dan niemand is die de wil en de macht heeft ons
de zegeningen, die wij zo vurig verlangen, te geven. J.K.D.

10. Zegen

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

In deze serie hebben we gezien hoe God in het Oude Testament sprak door
mensen, hoe in het Nieuwe Testament het woord van God opgevat werd, en
hoe God door zijn Zoon gesproken heeft. Voordat we overgaan naar het luis-
teren door God rest er nog één onderwerp in verband met Gods Woord.

In een vergelijking met gebeurtenissen in het Oude Testament zegt de schrij-
ver aan de Hebreeën “het bloed van de besprenging [van Jezus], dat van be-
tere dingen spreekt dan dat van Abel” (Heb 12:24). Er wordt een vergelijking
gemaakt tussen het bloed van Jezus en dat van Abel die ook onschuldig om-
gebracht werd. Zonder op de specifieke betekenis van deze woorden in te
gaan zien we hoe blijkbaar ook bloed spreekt. In het Oude Testament zien
we voorbeelden, als het volk steeds blijk geeft niet naar God te luisteren hoe
Hij “door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde
tongval” (Jes 28:11) tot het volk zal spreken. Met andere woorden, niet door
middel van profeten die hen waarschuwen, maar door wat zij meemaken,
door volken die hen onderwerpen. Een flink deel van het Oude Testament en
de eerste helft van het Nieuwe bestaat uit verhalen, stukjes geschiedenis,
van zowel individuen als volken. En ook dat wordt opgevat als woorden die
door God gesproken zijn. Daarin zit blijkbaar een boodschap, ook dat is een
onderdeel van het Woord van God waarmee Hij tot ons spreekt. Dat komt
deels doordat God mensen geïnspireerd heeft om gebeurtenissen niet als
puur geschiedkundig verslag op te schrijven, maar door bepaalde elementen
te kiezen en andere weg te laten, en lessen in de tekst te plaatsen. De evan-
gelist Johannes zegt dat hij uit vele elementen moet kiezen; want als hij al-
les zou beschrijven zouden we door de bomen het bos niet meer zien. Dus
maakt hij een selectie en geeft als uitleg “deze zijn beschreven, opdat u ge-
looft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven,
het leven zult hebben in Zijn Naam” (Joh 20:31).

Paulus schrijft aan Timoteüs “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nut-
tig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voe-
den in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou
zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Tim 3:16,17). Waar staat
“door God ingegeven” is in het Grieks één woord dat een combinatie is van
God en adem. Nu hebben we al eerder geconstateerd dat het woord adem,
geest en wind hetzelfde is (zowel in het Grieks als het Hebreeuws). In het
Oude Testament hebben we in eerdere afleveringen gezien hoe God woorden
in de mond van mensen legt, en hiermee zegt Paulus dat de hele Schrift in
feite door Gods Geest is ingegeven, waarmee de hele Bijbel Gods woord is.



In Genesis worden twee rechtvaardige mannen tegenover elkaar gezet. We
zien Abraham en Lot. Abraham woont in tenten en is daardoor kwetsbaar,
maar hij vertrouwt op God om hem te beschermen. Als God hem daar ge-
bracht heeft zal Hij een bedoeling hebben. Soms zakt dat vertrouwen iets
weg en maakt hij verkeerde keuzes, maar per saldo is er een opgaande lijn in
dat geloof. Hij wordt de vader van de gelovigen. Daar tegenover zien we Lot.
Die zoekt zijn bescherming achter de muren van Sodom, een minder gelukki-
ge keuze. Maar als hij hoort dat God deze stad gaat vernietigen wil hij toch
een muur als bescherming. “Ik kan echter niet naar het bergland vluchten,
anders haalt het onheil mij in en sterf ik. Zie toch, deze stad is dichtbij ge-
noeg om erheen te vluchten en zij is klein” (Gen 19:19,20). Uiteindelijk zien
we hoe Lot in een grot gaat wonen, omdat hij zich daar veilig acht. In de ma-
nier van beschrijven zien we deze lessen in geloof. Veel uit hun leven wordt
niet vermeld, en de manier waarop gebeurtenissen beschreven worden vormt
een les die God ons geeft. Zoals Paulus schreef is heel de Schrift nuttig. Het
is echter essentieel dat we het doel voor ogen houden. God spreekt blijkbaar
ook tot ons door deze voorbeelden. Nu is wellicht onze eerste neiging om een
oordeel te vormen, niet enkel over een gebeurtenis, maar over een persoon,
was hij goed of slecht. Maar dat kan nooit de bedoeling zijn omdat we ver-
teld worden niet te oordelen. Bovendien hebben we veel te weinig informa-
tie. Petrus omschrijft Lot als een rechtvaardig man (2 Pet 2:7), dus op basis
waarvan gaan wij veroordelen? Van zijn hele leven wordt maar een handjevol
dagen beschreven. Koning Hizkia wordt in Koningen en Kronieken als een zeer
goede koning beschreven, en toch geeft Jesaja een wat ander beeld. Dat
komt doordat de context van wat beschreven wordt anders is. Het is opge-
schreven met een ander doel. De beschrijvingen zijn bedoeld als praktijkles-
sen van mensen die proberen God te dienen. God spreekt door hun leven om
ons iets te leren, en dat vaak zonder een goed- of afkeurend commentaar.
Wij moeten die voorbeelden voldoende kennen om soortgelijke omstandighe-
den in ons leven te herkennen, en op basis daarvan te handelen. Dan pas luis-
teren we echt als God tot ons spreekt.

Laten we dan naar een ander voorbeeld gaan, de terechtstelling van Jezus.
Nu weten we van de verlossing door de dood van Christus, maar we concen-
treren ons nu op iets anders, namelijk de verschillende mensen die bij de
kruisiging betrokken zijn, en de lessen die uit hun gedrag spreken. We zien
allereerst de discipelen. Zij hebben niet begrepen dat Jezus moest lijden en
sterven, al had Jezus het verscheidene malen duidelijk gezegd. Sterker nog,
ze wilden er niets van weten. Tegen hen had Jezus eerder die vorige avond
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gezegd “u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn verzoekin-
gen” (Luc 22:28). Op twee van hen na, Petrus en Judas, lezen we nagenoeg
niets meer over de twaalven tot de opstanding. Enkel Johannes blijkt een
paar keer een zwijgzame toeschouwer te zijn. “Toen lieten al de discipelen
Hem alleen en vluchtten” (Mat 26:56). Zij zijn bang en hun eigen veiligheid
gaat voor. Hier kunnen zij niets doen, en zij redden zichzelf. Het lijkt een
logische keuze. Jezus blijft alleen achter te midden van vijanden. We zien
wel meer van Petrus. Hij was vaak degene die namens de twaalven het woord
voerde. Hij was ook de eerste die reageerde op de woorden van Jezus tegen
zijn discipelen “U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen”. Het re-
sulteerde in zijn stellige uitspraak “Here, met U ben ik bereid om zelfs de
gevangenis en de dood in te gaan” (Luc 22:33). Maar als hij op de proef
wordt gesteld weten we hoe het afloopt. Hij kon nog de moed opbrengen om
Jezus te volgen tot in het paleis van de hogepriester, maar daar zakt de
moed hem in de schoenen als gedacht wordt dat hij bij Jezus hoort. Uit ei-
genbelang verloochent hij zijn heer. Aan de andere kant zien we Judas. We
weten niet precies waarom hij Jezus verraden heeft. Mogelijk ging het hem
alleen om het geld, maar sommigen menen dat hij Jezus wilde dwingen om
op te treden, om zijn macht als Koning uit te oefenen. Hij handelde in ieder
geval uit eigenbelang, om zijn eigen doel te bereiken.

Als dit de vrienden van Jezus zijn, hoe zit het dan met anderen. Eerst de me-
nigte die steeds harder roept “Kruisig hem”. Een week eerder was hij met
veel gejuich binnengehaald. Waarom die tegenstelling? Wellicht waren dege-
nen bij de intocht mensen uit Galilea en niet de inwoners van Jeruzalem.
Mogelijk waren degenen die hem wilden kruisigen door de Joodse leiders bij-
eengeroepen, en waren ze van diezelfde leiders afhankelijk. We weten het
niet. Zoals het beschreven is zien we de wispelturigheid van mensen. Zo ko-
men we tot de Joodse leiders zelf. Waarom wilden zij zo graag Jezus ter
dood laten brengen? Gedurende de hele prediking van Jezus is er een oplo-
pende spanning, met name over de interpretatie van de wet. Mag je op een
sabbat een mens genezen wordt een doorlopend thema. Maar er speelt ook
iets anders. Met zijn prediking vindt Jezus veel aanhang onder het volk. Hij is
daarmee niet alleen een dreiging voor het aanzien van Farizeeërs en schrift-
geleerden, maar er is een groter risico. Dat zien we na de opwekking van La-
zarus. “De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de Raad bijeen en zei-
den: Wat doen we? Want deze Mens doet vele tekenen. Als wij Hem zo laten
begaan, zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen en onze
plaats en onze natie van ons wegnemen (Joh 11:47,48). Met “onze plaats”
wordt waarschijnlijk de tempel bedoeld, zoals de NBV het vertaalt. In Israël
waren er genoeg heethoofden die meenden dat ze in opstand tegen de Ro-
meinen zouden moeten komen, naar het voorbeeld van de Makkabeeën enke-

34

God in gesprek met mensen



5. God spreekt ook door een verhaal

le eeuwen eerder, in de overtuiging dat God hen zou helpen. Er is een verlan-
gen om Jezus koning te maken. Deze reële dreiging wordt werkelijkheid nog
geen veertig jaar later, de tempel wordt verwoest, en een grote slachting
aangericht. Jezus was voor de leiders niet de Messias. Hij voldeed niet aan de
profetieën: “Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan” (Joh
7:52). Daarom komt de hogepriester tot de uitspraak “U weet niets, en u
overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk,
en niet heel het volk verloren gaat” (Joh 11:50). Intussen verdienden ze goed
aan een corrupt systeem rond het verpachten van ruimte in de tempel aan
handelaren, vandaar dat de hogepriester in een paleis woont, maar ze kon-
den hard maken dat dit werkelijk het beste was voor iedereen. Maar met het
verloren gaan van de tempel zou hun leven niet hetzelfde zijn. Op de achter-
grond speelt hun eigen belang toch wel een grote rol.

En tot slot Pilatus, hij behoorde niet tot de Romeinse adel, en was daarom
afhankelijk van de keizer voor zijn positie. De keizer wilde vooral rust in het
rijk, maar Pilatus voelde niet goed aan waar de gevoeligheden van Joden la-
gen. Driemaal had hij de Joodse godsdienstige gevoelens geschoffeerd waar-
door er felle betogingen geweest waren en bij de keizer was geklaagd. Hij
kon zich geen nieuwe opstand veroorloven. Een voorganger van Pilatus, de
zoon van Herodes de Grote, was verbannen na teveel klachten (de basis voor
de gelijkenis in Luc 19:14). Pilatus was daarom wel ontvankelijk voor de me-
ning van de Joodse Raad, en werkt in eerste instantie gewillig mee. Hij liet
zich waarschijnlijk ook wel betalen. Gaandeweg het proces merk je hoe hij
inziet “dat de overpriesters Hem uit afgunst overgeleverd hadden”. Je ziet
hoe hij worstelt met een weerzin tegen een afgedwongen besluit en toch de
wens de leiders niet te veel tegen zich in het harnas te jagen. Hij is over-
tuigd van Jezus’ onschuld en probeert tot vier keer toe de Joden op andere
gedachten te brengen, maar zonder succes. Als het niet lukt is de keuze snel
gemaakt “Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen” (Mar 15:15). Zijn
eigen belang gaat voor. Hij heeft teveel te verliezen om Jezus te steunen.

We zien dus verschillende motieven, maar uiteindelijk overheerst het eigen-
belang, waardoor een onschuldig man sterft. Maar dit alles is niet beschreven
om anderen te veroordelen. Hiermee houdt God ons een spiegel voor. Hoe
handelen wij als het er echt op aan komt, als we onder druk komen? Gaat bij
ons uiteindelijk het eigenbelang overheersen? Uiteraard wordt dit gepositio-
neerd tegenover het voorbeeld van Jezus, die alles passief lijkt te ondergaan
tot het moment dat de evangelisten beschrijven hoe hij zelf zijn kruis draagt.

“Heel de Schrift is door God ingegeven”, om ons “op te voeden in de recht-
vaardigheid”, daarmee spreekt Hij tot ons. Pas als wij de gehele Bijbel met
dit besef lezen, luisteren we werkelijk naar God als Hij tot ons spreekt. M.H.
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Mijn knecht Mozes

Ieder tijdperk in de heilsgeschiedenis heeft zijn bijzondere man gehad. 

Noach, man van de oude wereld, mocht de nieuwe wereld binnenvaren, om-
dat hij genade vond in Gods ogen. Tussen Zijn vijanden vond God Abraham, 
die Hij om zijn geloof Zijn vriend noemde. Jozef, die zo gehaat werd door 
zijn broers dat zij hem dood wensten, gaf hen het brood dat hun leven redde.

Toen de tijd was gekomen de Israëlieten te bevrijden uit slavernij in Egypte, 

en te brengen naar het land dat Hij aan Abraham beloofde, riep God Mozes. 
Na een tijd van geduld en nog bitterder lijden voor zijn volksgenoten, mocht 
hij hen naar Kanaän brengen. Het voor hen nieuwe, vruchtbare land, dat God 
had gekozen om de nakomelingen van Abraham, Isaäk en Jakob te laten wo-
nen, rond de plaats waar Zijn naam aangeroepen en vereerd zou worden.

Mozes’ bijzondere positie is te zien in de wijze waarop God hem Zijn woord 

bekendmaakte. Want van wie, behalve Christus, kan gezegd worden dat God 
van mond tot mond met Zijn knecht sprak? “Indien onder u een profeet is, 
dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom 
spreek Ik tot hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in 
geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in 
raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte van de HERE” (Num 12:6-8).

Deze Mozes mocht over een reeks profeten heenkijken naar een specifieke, 

de grootste van alle: “Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik 
ben, zal de HERE, uw God, u verwekken, naar Hem zult u luisteren” (Deut 
18:15). Woorden die onmiskenbaar werden vervuld in Christus Jezus: “Mijn 
Zoon bent u; Ik heb U heden verwekt” (Heb 1:5; 5:5); “Deze is Mijn Zoon, de 
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoor naar Hem” (Mat 17:5).

Mozes werd de zachtmoedigste mens op aarde genoemd. Hij was een ware 

priester, die voor het volk pleitte bij God. In hem woonde dezelfde Geest, 
die ten volle in de Zoon van God is. Kenmerken die iets toonden van de ware 
Verlosser. Niet van een volk uit slavernij, dat naar een ander land wordt ge-
bracht, maar van mensen uit alle volken uit zonde en dood, om het eeuwige 
leven in Gods Koninkrijk binnen te gaan.
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