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Licht op de dag van de Here

14. Op de berg Sion zal ontkoming zijn
Gods ingrijpen in de grote strijd in de eindtijd heeft een aantal doelen,
waar we zo naar zullen kijken. Maar in de grote strijd zelf gaat het aller-
eerst om het in zekerheid brengen van hen die acuut bedreigd worden;
vooral die in Jeruzalem. Daarin zal ook de proef liggen of zij geloven wat
God zegt, en de raad opvolgen de ‘zekerheid’ van de stad te verlaten,
zoals eens Lot Sodom moest verlaten toen God vuur en zwavel liet rege-
nen op de stad om die te verwoesten. Zacharia zegt: “Te dien dage zal de
HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten” (12:8); en Joël: “Maar de
HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen van
Israël” (3:16). Ook de profeet Obadja spreekt op deze wijze over de dag
van God: “Want nabij is de dag van de HERE over alle volken; zoals u ge-
daan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugval-
len ... en zij zullen worden, als hadden zij nooit bestaan. Maar op de berg
Sion zal er ontkoming zijn” (vzn 15-17). Dat moeten zij echter wel gelo-
ven: “En het zal geschieden, dat ieder die de naam van de HERE aanroept,
behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontko-
ming zijn, zoals de HERE gezegd heeft” (Joël 2:32).

Hoe zal dat gebeuren? In het boek Zacharia zagen we dat Christus zal
neerdalen op de Olijfberg, en er dan een grote aardbeving zal plaatsvin-
den, met grote geologische gevolgen, die het mogelijk maken vanuit Je-
ruzalem naar veiliger oorden te vluchten: “dan zal de Olijfberg midden-
door splijten ... tot een zeer groot dal ... en u zult de vlucht nemen in
het dal van mijn bergen.” Dat dit letterlijk bedoeld is, blijkt uit de aan-
vulling: “ja, u zult de vlucht nemen, zoals u de vlucht genomen hebt voor
de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda” (Zach 14:4,5).

Het zeer grote dal dat ontstaat is mogelijk een verbreding van het
Kedrondal — dat samen met het vanuit het oosten aantakkende Hinnom-
dal (Gehenna) het begin is van de grote slenk, die loopt van Jeruzalem via
de Dode Zee en de Rode Zee tot ver in Afrika — of een nieuw dal dat daar
parallel aan loopt. In Joël hebben we al eerder gelezen over een dal: “Ik
zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal
aldaar met hen in het gericht treden”, “want daar zal Ik zitten om alle
volken van rondom te richten” (Joël 3:2 en 12). Er is geen duidelijkheid
waar dat ‘dal van Josafat’ zich zou bevinden, omdat er geen dal met die
naam is. De meest gesteunde opvatting is dat dit het Kedrondal is. Behal-
ve de door de aanhangers hiervan gebruikte argumenten, is een ander
misschien passender. Toen de Israëlieten uit Egypte waren vertrokken,
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vanuit de Bijbel en het Nieuws

werden zij alsnog in hun bestaan bedreigd door de hen achtervolgende
Egyptenaren. De Israëlieten stonden voor de onneembare barrière van de
Schelfzee (Rode Zee?). God maakte toen een weg door het water, en be-
schutte de Israëlieten op hun doortocht naar de overkant. Toen allen die
hadden bereikt, nam God de beschutting weg en wilden de Egyptenaren
dezelfde route nemen. Maar God liet het water terugkeren, en het hele
leger van de Egyptenaren verdronk. Gezien wat verteld wordt over Gods
redding van Zijn volk in deze oorlog in de eindtijd, is het mogelijk dat
hier een parallel is te zien met wat er gebeurde in de tijd van Mozes.

Mozes was voor de Israëlieten de verlosser die hen uit Egypte leidde, en
bij de Schelfzee tegen hen zei: “Vrees niet, houd stand, dan zult u de
verlossing van de HERE zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyp-
tenaren, die u heden gezien hebt, zult u nimmermeer zien. De HERE zal
voor u strijden” (Ex 14:13,14). In Zacharia 14:3 vinden we daarbij passen-
de woorden “Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden,
zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg.” Daniël had gehoord over
het optreden van de Messias “in een tijd van grote benauwdheid, zoals er
niet geweest is sinds er volken bestaan, tot die tijd toe. Maar in die tijd
zal uw volk ontkomen: al wie in het levensboek geschreven wordt bevon-
den” (zie Dan 12:1). Christus zal op de Olijfberg neerdalen als de Verlos-
ser van het in doodsnood verkerende volk Israël. Die verlossing komt in de
vorm van een breed dal dat zal ontstaan, waardoor zij die geloven dat de
Messias is gekomen om hen te redden Jeruzalem kunnen ontvluchten. Ze
zullen alleen van die uitweg weten als hen daarop wordt gewezen. En Wie
anders zou dit kunnen doen dan hun Verlosser zelf, met zijn stem zo luid
als van een brullende waterval? Dan zal ook letterlijk vervuld worden wat
God door Jesaja zei: “Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige van Isra-
ël: Ik ben de HERE, uw God ... die u de weg doet betreden, die u moet
gaan” (Jes 48:17). De Egyptenaren zeiden tegen elkaar: “Ik achtervolg, ik
haal in, deel de buit; ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard, mijn
hand roeit hen uit” (Ex 15:9). Gezien deze houding is het zeer goed denk-
baar dat, als allen gevlucht zijn, de belegerende macht de achtervolging
door dit dal inzet met dezelfde intentie, maar daar getroffen zal worden
door Gods oordeel, zoals de bovenaangehaalde verzen in Joël 3 aangeven.
Christus zal komen “met de wolken van de hemel, met grote macht en
heerlijkheid”, zowel de Hem van God gegeven heerlijkheid, als die van de
engelen die Hem vergezellen. Zit daar dan op de Olijfberg Christus, die
zijn engelen leidt in de strijd? “want daar zal Ik zitten om alle volken van
rondom te richten” (Joël 3:12), had God gezegd. J.K.D.
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Voor Mozes is de tijd gekomen afscheid te nemen van het
volk Israël. Hij zal namelijk niet met hen de Jordaan over-
trekken het beloofde land in, omdat hij een grote zonde tegen God
heeft begaan (Deut 31:2). Zijn taak wordt op aanwijzing van God overge-
nomen en voortgezet door zijn dienaar Jozua. Mozes bemoedigt op alle
mogelijke manieren zowel het volk als Jozua. Hij brengt hen de overwin-
ningen op de koningen van de Amorieten, Sichon en Og, in herinnering (vs
4). Als God in het verleden deze overwinningen heeft gegeven, zal God
dat óók doen in de komende strijd. Het is geen holle klank als hij zegt:
“Wees sterk en moedig, vrees niet en sidder niet voor hen, want de Here,
uw God, zèlf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten” (vs.
6). Deze toezegging dat de Heer met hen zal gaan, en hen niet zal losla-
ten of verlaten, is voor geheel Israël en voor Jozua. Zelf heeft Mozes dat
ervaren in zijn leven. Op dezelfde wijze wil God allen die in Zijn dienst
staan vasthouden en bijstaan met raad en leiding, ook nu. Hij heeft Zijn
Zoon de taak en de kracht gegeven dat te doen, want Hij zegt: “Zie, Ik
ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld” (Mat 28: 20).

Mozes wil dat de Israëlieten steeds zullen worden herinnerd aan de woor-
den van God voor hun leven in het beloofde land. Daarom heeft hij die
voor hen opgeschreven in het boek Deuteronomium (Deut 31:9). En “Toen
Mozes gereed was met de woorden van deze wet volledig in een boek op
te schrijven, gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond van de
Heer droegen: Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond
van de Here, uw God, opdat het daar tot getuige tegen u zij” (vs. 24).
Ook in het Nieuwe Testament lezen we iets dergelijks: de apostel Paulus
draagt de gelovigen op aan de Here en het woord van zijn genade (Hand
20:32). Zo doet ook de apostel Petrus: “Daarom zal het steeds mijn voor-
nemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel u het weet en in de waar-
heid, die bij u is, versterkt bent. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in de-
ze tent ben, u door herinnering wakker te houden” (2 Pet 1:12,13). Het
blijkt dus van groot belang alles te toetsen aan het woord van God. Klop-
pen de dingen, die mensen beweren, wel met de Bijbel? We moeten
daarom alles toetsen aan de objectieve norm; want dit boek is de enige
bron van kennis en openbaring van God (zonder dit boek zouden we niet
van Hem weten). Dit deden, bijvoorbeeld, de gelovigen in Berea; want
zij namen het woord met alle bereidwilligheid aan, maar niet voordat zij
in de Schriften hadden nagegaan of wat Paulus hen vertelde wel zo was!
De Schriften zijn niet ontstaan door het menselijk verstand, wetenschap,
filosofie, of fantasie, maar ingegeven door God zelf. Daarom legt Paulus

Overdenking
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in 2 Timoteüs 3:14-17, dáár de nadruk op: “Blijf u echter bij wat u ge-
leerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie u het hebt geleerd, en dat
u van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot
zaligheid door het geloof in Christus Jezus. De gehele Schrift is door God
ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren
en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zal
zijn, tot alle goed werk volkomen toegerust.”

In zijn brief aan de Kolossenzen legt Paulus de nadruk op ‘het woord van
God’: “Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij
door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle
recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang
verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Name-
lijk: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid” (1:25-27). Alle profeten
hadden uitgezien, naar ‘dè Profeet’, de ‘door God Gezondene’, om Zijn
woord bekend te maken aan alle mensen. Daarom lezen we verder: “Het
woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkaar
leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen
zingende, God dank brengt in uw harten” (3:16). De apostel Paulus is niet
‘zuinig’, want ‘rijkelijk’ betekent ‘in rijke mate’, ‘overvloedig’.

Jakobus geeft de aansporing: “neem met zachtmoedigheid het in u ge-
plante woord aan, dat uw zielen kan behouden” (Jak 1:21). Hieruit leren
we, dat het woord van God een reddende kracht wordt als het in de har-
ten van mensen wordt geplant. In de gelijkenis van de zaaier beschrijft
Jezus de verschillende toestanden van het hart, waarin het woord wordt
gezaaid (Mat 13: 3-9 en 18-23), en eindigt met: “de in goede aarde ge-
zaaide is hij, die het woord hoort en verstaat.” Jakobus geeft hierop dus
de toevoeging dat het “met zachtmoedigheid” moet worden aangenomen
om te kunnen behouden. Een zachtmoedig mens is iemand die in een
geest van nederigheid het gepredikte woord (het zaad) de juiste aan-
dacht geeft, en eerbied toont voor de Almachtige God die het heeft gesp-
roken en uitgezonden. God zegt dat Hij acht slaat “op de ellendige, de
verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft” (Jes 66:2b); en door
Ezechiël dat een berouwvol antwoord op Zijn woord van vitaal belang is
voor de redding van zonde en dood: “... als een goddeloze zich bekeert
van zijn goddeloze daden, en naar recht en gerechtigheid handelt, dan
zal hij het leven behouden” (Ezech 18:27). Een mens kan daarom alleen
zijn leven behouden als hij het woord van God toelaat in zijn hart, om
zijn gedachten te laten beïnvloeden, om de wegen van God tot zijn
‘eigen’ wegen te maken, om zich af te keren van de menselijke hoog-

Het woord van God
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moed, en als hij het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid de eerste
plaats geeft in zijn leven (Mat 6:33). Het aldus ontvangen woord wordt
daardoor ‘een reddende kracht’. De apostel Paulus schaamt zich niet
voor het evangelie, want — zegt hij — “het is een kracht van God tot be-
houd voor een ieder die gelooft”. De Bijbel is daarom méér dan inkt op
een bladzijde in een boek. Want de woorden daarin zijn de middelen
waarmee Goddelijke gedachten en wegen worden overgebracht en ge-
plant in ons hart — tenminste als wij ons daarvoor openstellen. Paulus
dankte God voor wat hij zag gebeuren in Tessalonika: “dat u, toen u het
gepredikte woord van God van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen
niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een
woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft” (1 Tes 2:13).

De ideeën en principes die Gods woord overbrengen worden dan ingebed
in de gedachten van wie gelooft. Niet door steeds weer filosofische vra-
gen te stellen als ‘is dat wel zo?’, maar door Gods woord gewoonweg te
aanvaarden als ‘de waarheid’, zodat het een groot werk in ons kan gaan
doen. Door Gods woord, met zijn heilzame scheppende en vernieuwende
invloed (de Geest van God), wordt dan ‘een nieuwe mens’ gevormd, die
de oude mens met zijn praktijken heeft afgelegd en wordt vernieuwd tot
volle kennis naar het beeld van Zijn Schepper (Kol 3:10). “Uit God gebo-
ren” kan deze nieuwe mens verleidingen weerstaan door zich niet langer
te laten beheersen door begeerten die tot zonde verleiden. Want zo zegt
Johannes: “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het
zaad van God blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God
geboren” (1 Johannes 3:9). Met het zaad van het Woord dat in hem blijft,
is ‘de mens van God’ begiftigd met een kracht die tegen de lust van het
vlees oorlog voert, en elk bedenksel als krijgsgevangene brengt onder de
gehoorzaamheid aan Christus. “Want het begeren van het vlees gaat in
tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees — want deze staan
tegenover elkaar — zodat u niet doet wat u maar wenst” (Gal 5:17). Het
woord bevat de Geest van God, en is daarom een ‘levend’ woord door de
werkende invloed in de gelovigen om ‘goed’ te doen. De Geest laat de
schrijver aan de Hebreeën het zò omschrijven: ‘Want het woord van God
is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het
dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en
merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart” (Heb 4:12).
In het eerste hoofdstuk zegt hij dit: “Nadat God eertijds vele malen en
op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu
in het laatst van de dagen tot ons gesproken in de Zoon” (vs. 1). Dat Mo-
zes woorden van God ontving door bemiddeling van engelen, leert ons de
parallel dat ‘het woord van Christus’ in feite Gods woord is. Door bemid-
deling van Zijn Zoon Christus Jezus spreekt God tot ons, en door zijn

Overdenking
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apostelen spreekt Jezus datzelfde woord tot ons. Dit woord is daarom
van uitermate groot belang. “Daarom moeten wij te meer aandacht
schenken aan wat wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want
indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is
gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergel-
ding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen
ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here,
en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is over-
geleverd, terwijl ook God daaraan getuigenis geeft door tekenen en won-
deren en velerlei krachten en door Heilige Geest toe te delen naar zijn
wil” (Heb 2:1-4). Hiermee kent de schrijver van deze brief aan het woord
van Jezus en de apostelen dezelfde autoriteit voor christenen toe als aan
de Schriften van het Oude Testament voor de Joden.

Vandaag de dag is de Bijbel voor veel mensen een boek als andere boe-
ken. Voor wie gelooft is het de enige bron van waaruit hij of zij kan put-
ten. Voor een ieder die zegt te geloven in ‘God de Vader’ en in ‘zijn Zoon
Christus Jezus’, zou dit zo moeten zijn. ‘Het woord van God’ noemden
Paulus en Petrus het evangelie, de blijde boodschap die zij predikten.
‘De waarheid’ in de betekenis van gèèn leugen, gèèn menselijk verzinsel,
zoals Petrus verklaart: “Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdicht-
sels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus
Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn
majesteit” (2 Pet 1:16). Of Paulus: “Haar dienaar ben ik geworden krach-
tens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het
woord van God tot zijn volle recht te doen komen” (Kol 1:25). Het bewijs
dat de apostelen het waarachtige en betrouwbare woord van God predik-
ten is ‘de uitwerking’; want “het is een kracht van God tot behoud voor
een ieder die gelooft” (Rom1:16). Door Jesaja zei God: “Want zoals de
regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert,
maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar
uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal
mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij
wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waar-
toe Ik het zend” (Jes 55:10,11). Dat woord, dat spreken van God, zo zegt
de apostel Johannes is ‘vlees geworden’ — in ons taalgebruik zouden wij
zeggen ‘een mens van vlees en bloed’. Johannes gaat dan verder: “en
het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aan-
schouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van
genade en waarheid” (Joh 1:14). Het woord heeft met Hem niet afge-
daan, maar is werkelijkheid geworden in Hem. En het is aan wie Hem wil
navolgen dat woord ook werkelijkheid te laten worden in zijn of haar le-
ven, zodat het de vrucht van de volmaaktheid mag dragen.

Het woord van God

Meer over Mozes kunt u lezen in het boek Mijn Knecht Mozes.
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1. De uitdaging tot discipelschap

Discipelen of christenen?
Dat Petrus loochende een discipel van de Here te zijn, is vaak aanleiding
hem hierom te veroordelen. Maar wie beseft dit zelf ook te hebben gedaan
— zelfs regelmatig, en ook nog eens zonder dat er gevaar dreigde — zal niet
zo snel geneigd zijn kritiek te hebben op Petrus’ gedrag. Waarschijnlijk noe-
men u en mensen uit uw naaste omgeving, zich (nog steeds) christen of (wat
vager) christelijk, maar ik vraag me af of u het aandurft u een discipel
(leerling), of echte volgeling van Christus te noemen. En een discipel was
Petrus toch zeer zeker. En wel de eerste onder de twaalf, getuige zijn ge-
loof, zijn enthousiasme, zijn verontwaardiging toen hij hoorde wat de Jood-
se leiders met zijn Heer wilden doen, en zijn betuiging van liefde voor Hem
na Diens opstanding. Daarom was zijn falen ook zo opmerkelijk. Gewoonlijk
maakte hij er nadrukkelijk aanspraak op een discipel van Jezus te zijn: “Wij
hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd” (Mat 19:27). Maar tussen de
vijanden van zijn Meester was hij bang, toen hij herkend werd als een volge-
ling van Jezus, en ontkende hij een discipel van Hem te zijn.

Sommige christenen zijn wel discipelen van Jezus, maar desondanks zouden
de meesten van hen — in vergelijkbare omstandigheden — hetzelfde doen als
Petrus; zo bang zijn wij mensen voor pijn en dood. Anderen falen al in min-
der moeilijke omstandigheden, en meestal al eerder, omdat zij bang zijn
hun naam te verliezen; want zij willen niet bijzonder of vreemd gevonden
worden. Velen zijn geen ware discipelen van Jezus, want een discipel van
Christus zijn, houdt een nauwere, positievere relatie met de Here in dan zij
vaak hebben, of misschien zouden wensen. Mogelijk hebben zij respect voor
wie zich volgelingen, aanhangers, bewonderaars noemen van Darwin, Marx,
een of andere goeroe, of wie dan ook. Maar wat henzelf betreft geven zij er
de voorkeur aan dat er in het bijzijn van anderen niet over het volgen van
Christus wordt gesproken. Dat is natuurlijk ieders goed recht, maar dan mag
wel consequentheid worden gevraagd. Want het is opmerkelijk dat velen
dan toch wel aan de naam ‘christen’ of ‘christelijk’ willen vasthouden.

Wat kenmerkt christenen?
Sommigen zeggen dat alleen de twaalf discipelen waren, en dat al de overi-
gen christenen zijn. Alsof er een verschil zou zijn in de betekenis van die
beide woorden. In feite is er helemaal geen verschil. Want een christen is
een discipel, leerling, van Jezus, en een discipel van Jezus is een christen.
Deze twee dingen zijn niet te scheiden. Althans, als we bereid zijn aan te
nemen wat hier in het Nieuwe Testament over wordt gezegd.

De christen als discipel
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Discipel is het normale woord in de evangeliën en Handelingen, en wordt
daarin maar liefst 269 keer gebruikt. Enkele jaren na de opstanding van
Christus was er al een groot aantal discipelen. De naam christen komt ech-
ter maar driemaal voor, en wel in passages die zeer zeker geen aanleiding
geven deze naam lichtvaardig te gebruiken.

De eerste vermelding vinden we in Handelingen 11:26: “... en het geschied-
de ... dat de discipelen het eerst in Antiochië Christenen genoemd werden”.
Dat deden de inwoners van die stad, die dit een geschikte naam vonden voor
mensen die voortdurend over Christus spraken, en in hun gebeden zijn Naam
aanriepen. Wie deze geschiedenis leest, ontkomt er niet aan zich af te vra-
gen: ‘Ben ik, die mijzelf ook zo noem, bereid om tot een impopulaire sekte
te behoren, en zelfs vervolging te ondergaan?’ ‘Spreek ik regelmatig over
Christus, zodat anderen mij daarom een christen noemen, ongeacht de ge-
volgen die dit voor mij heeft?’

We komen de naam christen voor de tweede keer tegen wanneer de apostel
Paulus zijn verdedigingsrede houdt voor koning Agrippa en stadhouder Felix.
De koning onderbreekt hem met de opmerking: “U wilt mij wel spoedig als
Christen laten optreden!” (Hand 26:28). Ook hier zou iemand die zich zo
noemt, of laat noemen, zich wat voor de hand liggende vragen kunnen stel-
len. Bijvoorbeeld: ‘Zou ik in dezelfde omstandigheden mijn standpunt als
christen tegenover hoge autoriteiten verdedigen, en daarbij aan de hand
van de Schriften de redenen voor mijn geloof kunnen en durven aangeven,
zoals Paulus deed?’ ‘Heb ik er zoveel van begrepen als Agrippa, die zich er
ten minste van bewust was dat christenen mensen met een overtuiging zijn?’

In Petrus’ eerste brief vinden we de naam christen voor de laatste keer. Een
discipel mag zich niet zo gedragen dat hij — tot zijn schaamte — moet lijden
als moordenaar, dief, boosdoener of bemoeial. “Indien hij echter als chris-
ten lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die
naam” (1 Pet 4:16). Wie openlijk christen was, stond in die tijd zware be-
proeving te wachten. Zo iemand kon, zoals Christus en zijn apostelen had-
den gewaarschuwd, lijden verwachten omwille van de naam van Christus.
Wijdverbreide verdraagzaamheid (tolerantie is het woord van deze tijd) en
onverschilligheid op geloofsgebied, hebben velen deze waarschuwing doen
vergeten. Maar we mogen er niet zomaar vanuit gaan dat het bittere lijden
van minderheden — zoals indertijd in Nazi-Duitsland, Rusland, Oost-Europa
en China, en zoals nu in Arabische, Aziatische en Afrikaanse landen — nooit
in ons deel van de wereld meer zou kunnen voorkomen. Hoe dan ook, het is

‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn’
(Lucas 14:27)
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maar al te waar dat niemand christen kan zijn zonder ooit lijden te hebben
gekend. “Hiertoe werd u geroepen”, schreef Petrus zelfs. Lijden maakt deel
uit van de beproeving van iedere echte volgeling van Jezus, ieder kind van
God. De beproeving kan ook inwendig zijn, in de geest en in het hart, zon-
der dat een ander er iets van merkt. Maar of het nu inwendig is, of van bui-
tenaf komt: lijden is bepalend voor de discipline in het leven van een chris-
ten. Kiezen voor een gemakkelijker leven is niet mogelijk.

Vormen christenen een meerderheid of een minderheid?
Velen denken dat christen zijn betekent: tot een grote massa, een meerder-
heid, behoren. Het zou heel goed zijn als dat zo was, maar het is niet zoals
de gemeente in het Nieuwe Testament wordt voorgesteld. Het kenmerk van
de eerste discipelen was juist dat zij verschilden van de grote meerderheid,
zoals we al kunnen zien in de manier waarop Christus met zijn discipelen
omging, vergeleken met ‘de menigte’: “Hij trok Zich met hen terug” (Mar
3:7); Hij zei tot hen: “ga [met Mij] alleen naar een eenzame plaats” (Mar
6:31); Hij “nam ... de twaalven terzijde” (Mat 20:17); “kwamen zijn discipe-
len alleen tot hem” (Mat 24:3). Terwijl enkelen erkenden: “Nooit heeft een
mens zó gesproken, als deze mens spreekt!” (Joh 7:46), keerde de grote
massa de Wonderdoener de rug toe vanwege zijn soms onbegrijpelijke en
hard overkomende woorden. De discipelen echter was het “gegeven de ge-
heimenissen van het Koninkrijk van God te kennen” (Mat 13:11), en Hij leg-
de hùn alle dingen uit. Dit onderscheid is fundamenteel in de Bergrede. Je-
zus’ ware volgelingen moeten het zout van de aarde en het licht van de we-
reld zijn. Wij zouden tegenwoordig zeggen dat zij ‘het verschil moeten ma-
ken’. Hun gerechtigheid moet meer zijn dan die van de rechtvaardigste van
de Joodse sekten. Zij moeten meer doen dan anderen, door niet alleen hun
vrienden en verwanten lief te hebben, maar ook hun vijanden. Bij het geven
van aalmoezen, bij het bidden en vasten, moeten zij niet zijn “als de hui-
chelaars”. Wanneer zij “eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid” zoe-
ken, moeten zij niet de dingen zoeken waarnaar “de begeerte van de heide-
nen uitgaat” (Mat 5:13-16,20,44; 6:32,33). De Meester stelde hun positie zo
duidelijk voor als Hij kon. In het gebed bij zijn afscheid van hen, vóór zijn
doodsstrijd in Gethsemane, zei Hij: “Ik heb uw naam geopenbaard aan de
mensen, die U Mij uit de wereld gegeven hebt ... Ik bid voor hen; niet voor
de wereld bid Ik U, maar voor hen, die U Mij gegeven hebt ... Ik heb hun uw
woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld
zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat U hen uit de wereld
wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze” (Joh 17:6,14,15). ‘De
boze’ is de mens die slecht is, die zich niets aantrekt van God en Zijn wil,
die het liefst ook niets over Hem wil horen en daarom degenen die in Hem
geloven en over Hem spreken de mond wil snoeren.

De christen als discipel
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Hij vroeg zich af of Hij bij zijn wederkomst wel (het) geloof op aarde vinden
zou. Welk? Dat God doet wat Hij zegt. Zijn apostelen waarschuwden voor
binnendringende valse leer, die veel gelovigen zou afbrengen van de waar-
heid — vooral van die van zijn wederkomst naar de aarde, de opstanding van
de doden, het oordeel en de gave van eeuwig leven. Daarnaast hadden velen
tijdens de vervolgingen onvoldoende vaste grond onder de voeten, zodat zij
hun geloof verloochenden. De kerk is groot geworden door de dwang van het
zwaard en uitsluiting uit de gemeenschap. En voor wie tijdens de Reformatie
ging inzien dat Jezus en de apostelen iets anders hadden geleerd dan het
gangbaar geworden ‘algemeen christelijke geloof’, keerde het zwaard zich
om, en doodde een groot deel van wie als echte leerlingen aan de voeten
van Jezus waren gaan zitten. Toenemende welvaart, verlangen naar vrij-
heid, de idee van gelijkheid van godsdiensten, en kritiek op religieuze in-
stellingen, hebben na de Tweede Wereldoorlog de kerken doen leeglopen.

Discipel zijn betekent leerling zijn
Vrees voor eigengerechtigheid is een andere oorzaak voor de huiverigheid te
zeggen een discipel te zijn. Het woord klinkt voor de een zo zelfverzekerd,
en voor de ander zo ‘engelachtig’ vroom. Dit is misschien oprecht gemeend,
maar is echt ongegrond. Een discipel zijn houdt juist een ondergeschikte,
afhankelijke positie in. U geeft daarmee aan dat u niet zeker bent of u de
waarheid kent, en wil die uit de mond van de Meester leren. En wat dat an-
dere betreft: de twaalf discipelen die Jezus gekozen had uit de vele honder-
den die Hem volgden, leken niet op engelen. Integendeel. Johannes en Ja-
kobus toonden hun eerzucht. Zij ruzieden nota bene in Jezus’ aanwezigheid
— tot zelfs in de bovenzaal, vlak voordat Hij moest lijden — met elkaar over
wie van hen het belangrijkst was. Bij een andere gelegenheid wilden zij
mensen die niets van Jezus moesten hebben, met vuur vernietigen. Judas
was een verrader. De twaalf waren zó met zichzelf bezig, dat zij helemaal
niet merkten dat Jezus’ geesteshouding hen allen in de schaduw stelde. Al-
len lieten zij Jezus in de steek, door weg te vluchtten uit de hof toen Hij
gevangengenomen werd. Petrus en Johannes kwamen wel terug, maar Pe-
trus verloochende daarna zijn Heer drie maal. Thomas was een twijfelaar.
Twee, niet tot de twaalf behorende volgelingen van Jezus, wandelden met
een somber gezicht naar Emmaüs, omdat hun Meester dood en begraven
was, en zij meenden dat hun hoop vervlogen was. Daarom berispte de Opge-
stane, die zij niet herkenden, hen: “O onverstandigen en tragen van hart,
dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Chris-
tus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?” (Luc 24:25,26). U
maakt dus geen enkele aanspraak voor uzelf, als u zich een discipel noemt.
U geeft hier eenvoudigweg mee aan een leerling te zijn. Dat is de betekenis
van het woord. En het is duidelijk dat de eerste discipelen dit ook waren. ►

1. De uitdaging tot discipelschap
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Dit doet op geen enkele manier afbreuk aan de hoge maatstaven waar disci-
pelen aan moeten voldoen. We verkleinen de verantwoordelijkheden, of ver-
zachten de eisen die aan discipelschap verbonden zijn niet. Het streven naar
het hoogste ideaal in combinatie met grote werkelijkheidszin — die in de
woorden van Christus zo vaak een uitdaging vormen — sluit volledig uit dat
een vage godsdienstigheid, en een makkelijk goedkeuren van en toegeven
aan wat in de wereld gewoon is, iemand tot een discipel van Christus kan
maken. “U zult dan volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt
is” (Mat 5:48); “U kunt niet God dienen èn Mammon” (Mat 6:24). “Ga in door
de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf
leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de
weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden (Mat 7:13,14).

Dit zijn slechts drie van Jezus’ uitspraken. Deze en vele andere roepen zijn
volgelingen op tot de uiterste inspanning. Ze vormen de meest verheven
doelstelling in hun leven. Ze moeten de drijfveren van hun menselijk hande-
len bepalen. Ze laten geen compromis toe. Ze sluiten zonder meer van het
discipelschap uit wie van mening zijn dat christenheid ‘de algemene naam’
zou moeten zijn voor ‘de godsdienst die wordt beleden door mensen met
een blanke huid’. Lippendienst aan de leer van Jezus, en een ruime opvat-
ting over wat Hij van zijn volgelingen vroeg, is geen discipelschap. Christus
is hét Licht. Tot Hem alleen kunt, nee moet u gaan als u een discipel van
Hem genoemd wilt worden. De vrucht die leerling zijn voortbrengt, is die-
zelfde volledige eenheid met uw Meester als Hij bezat met zijn Vader. Deze
eenheid houdt in, dat ‘Hij in u’ is en ‘u in Hem’. Evenals de eniggeboren
Zoon “aan de boezem van de Vader is” (Joh 1:18) moet ook u — samen met
alle ware discipelen — dicht bij Hem zijn (Joh 13:23), nauw met Hem ver-
bonden zijn. Dit zijn de hoogten die u moet proberen te bereiken. Maar de
tocht omhoog begint in het dal. En als u — terwijl u misschien tot nu toe al-
leen nog maar een glimp hebt opgevangen van de ver verwijderde top — nog
op de laagste helling zwoegt om verder te komen, dan kunt u toch met het
volste recht een discipel genoemd worden. Want anders had niet ik, maar
iemand anders deze bladzijden moeten schrijven.

Aan discipelen denken als leerlingen is niet alleen juist wat de woordbeteke-
nis betreft; het geeft ook praktische steun. Het vormt namelijk de aanlei-
ding tot het stellen van een aantal eenvoudige vragen, waarvan de antwoor-
den soms voor de hand liggen, maar toch altijd diepgaand zijn. H.A.T./J.K.D.

De christen als discipel
1. De uitdaging tot discipelschap
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Bomen in de Bijbel

6. de amandelboom

De amandelboom is in Israël de vroegst bloeiende boom van het jaar. Aan het
eind van de winter, als alle bomen nog in winterslaap zijn, staat hij op het kale
hout in volle bloei. Zo kondigen de sneeuwwitte of roze bloemen van de aman-
delboom het nieuwe leven aan: uit de dood verschijnt nieuw leven, de lente
komt met de belofte van de zomer, de bloemen beloven de latere vrucht. De
bloesem is er wel vroeg, maar pas na een half jaar zijn de vruchten rijp. Aman-
delen zijn voedzaam. De wilde (met roze bloesem) smaken bitter, maar de tam-
me (met witte bloesem) zijn heerlijk zoet. Je kunt er ook amandelolie van ma-
ken. De boom kan hooguit zeven meter hoog worden, en wordt niet ouder dan
50 jaar. De bast is bruin, onbruikbaar voor verwerking, maar het hout is prachtig
wit en hard, en daarom heel geschikt om mee te bouwen. Vanwege de vruchten
en het hout was en is het een kostbare boom.

Het Hebreeuwse woord voor amandel(boom) is
shaked. De werkwoordsvorm betekent ‘wakker
zijn’, of ‘waken’. Een prachtig beeld voor Gods
wakker zijn is te zien in Jeremia 1. Wanneer
God Jeremia roept, vraagt Hij: “Wat zie je,
Jeremia? Ik antwoordde: ‘Ik zie een amandel-
twijg.’ ‘Dat zie je goed’, zei de HEER, ‘want Ik

ben wakker, om mijn woord ten uitvoer te brengen’/‘want Ik waak over mijn
woord om dat te doen’” (Jer 1:11,12 NBV en PC/NBG’51).

Toen het volk in de woestijn ontevreden was over de keus van de hogepriester,
liet God beeldend zien dat de stam Levi Zijn keus was. Elke stam moest een ei-
gen staf in de tent van samenkomst leggen: “De staf van de man die ik uitkies,
zal gaan bloeien” (Num 17:5). De volgende dag zag Mozes dat de staf van Aäron
uit de stam van Levi was gaan bloeien. Uit de bloei blijkt dat het een staf van
de amandelboom was. Hij had in één nacht bloemen en blad gekregen, en
amandelen voortgebracht (vs. 8). God liet zo zien dat Hij Zijn woord zonder dra-
len uitvoert. “Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël.” (Ps
121:4). Als herinnering moest de staf van Aäron in de tabernakel gelegd worden.

Op de armen van de kandelaar moest Mozes amandelbloesem aanbrengen (Ex
25:33). Een teken dat God over Zijn volk waakt en voor hen zorgt.

Toen Jakob voor zijn eigen kudde mocht werken, gebruikte hij in geloof takken
van o.a. de amandelboom: “Jakob brak jonge takken van populieren, amandel-
bomen en platanen en schilde ze zo dat het wit van de takken in strepen bloot
kwam” (Gen 30:37). Vooral de amandelboom stond bekend om zijn speciale
krachten voor het nieuwe leven. Jakob vertrouwde erop dat God waakte over
zijn kudde, en die uit zou breiden. N.D.

Afbeelding: maxpixel.freegreatpicture.com
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De Here Jezus verscheen in het
openbaar onder zijn volk met de
roep: “Bekeer u, want het Konink-
rijk der hemelen is nabij geko-
men” (Mat 4:17). Hij verkondigde
zo de dringende noodzaak van een
radicale omwenteling, een nieuwe
gezindheid; en wel omdat met zijn
komst als de beloofde Heiland en
Messias een nieuwe heilstijd was
aangebroken. Zoals Lucas laat zien,
heeft Jezus de betekenis van deze
bekering onderwezen aan de hand
van treffende gelijkenissen en
beelden.

De Farizeeër en de tollenaar
“De Farizeeër stond en bad dit bij
zichzelf: 0 God, ik dank U, dat ik
niet zo ben als de andere mensen,
rovers, onrechtvaardigen, echtbre-
kers, of ook als deze tollenaar; ik
vast tweemaal per week, ik geef
tienden van al mijn inkomsten. De
tollenaar stond van verre en wilde
zelfs zijn ogen niet opheffen naar
de hemel, maar hij sloeg zich op de
borst en zei: 0 God, wees mij, zon-
daar, genadig! Ik zeg u: Deze keer-
de, in tegenstelling met de ander,
gerechtvaardigd naar zijn huis te-
rug” (Luc 18:11-14). Twee mannen,
twee verschillende houdingen,
twee geheel uitlopende reacties op
Gods boodschap van heil en van
vergiffenis van zonden.

In het centrale gedeelte van zijn
evangelie, de hoofdstukken 13-18,
waarin hij voorvallen beschrijft die
de andere evangelisten niet hebben

opgeschreven, benadrukt Lucas dit
aspect van Jezus’ boodschap. Hij
heeft hier gelijkenissen te boek ge-
steld, die laten zien hoe God men-
sen, die verloren waren in zonde,
zoekt en herstelt: het verloren
schaap, de verloren zoon, de tolle-
naar in de boven geciteerde passa-
ge, en de werkelijke tollenaar
Zacheüs. Wat Jezus tot hem zei kan
worden beschouwd als een samen-
vatting van het gehele evangelie:
“Want de Mensenzoon is gekomen
om het verlorene te zoeken en te
redden” (19:10).

Berouw en bekering
Waarom verschilden de Farizeeër
en de tollenaar zo in hun reactie op
deze prediking? Jezus’ commentaar
geeft ons het antwoord: de tolle-
naar ‘vernedert zich’ voor God, om-
dat hij weet dat hij een zondaar is.
Zijn leven kan God niet behagen,
en hoewel hij het wel zou willen,
kan hij noch zijn zonden voor God
uitwissen noch uit eigen kracht een
ander, beter, mens worden. Maar
hij vertrouwt erop dat God hem
vergeven zal, en dat Hij hem kan
herstellen en veranderen: “0 God,
wees mij, zondaar, genadig”. Hij is
één van die mensen die God in Je-
saja beschrijft: “de ellendige, de
verslagene van geest en wie voor
mijn woord beeft” (Jes 66:2). En
evenals God daar zegt dat Hij op
zulke mensen acht slaat, zo wordt
in Jezus’ verhaal het gebed van de
tollenaar verhoord.

De betekenis van bekering
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van Hem zijn, kunnen Hem niet be-
hagen: “Ik zeg u, dat er alzo blijd-
schap zal zijn in de hemel over één
zondaar, die zich bekeert, meer dan
over negenennegentig rechtvaardi-
gen, die geen bekering nodig heb-
ben” (15:7). De ironie is onmisken-
baar! Het is deze schijngodsdienst
die niet uit het hart van de mens
komt, die Jezus in hoofdstuk 11 ver-
oordeelt: “U geeft tienden van de
munt en van alle kruiden, en u gaat
voorbij aan het oordeel en de liefde
van God” (11:42).

“Vruchten, die aan de bekering
beantwoorden”
Waar komt het dus op aan? Op ge-
loof en bekering uit een oprecht
hart? Natuurlijk, maar niet alleen
maar daarop, zoals sommige protes-
tantse theologen in de traditie van
Luther hebben geleerd. Johannes de
Doper heeft gezegd: “Breng dan
vruchten voort, die aan de bekering
beantwoorden” (3:8). En Jezus
heeft heel duidelijk gemaakt dat
zijn volgelingen Hem geheel toege-
wijd moeten zijn, bereid alles op te
offeren om Hem te dienen. Niet al-
leen Hijzelf gaat naar het kruis,
maar zijn volgelingen met Hem:
“Wie niet zijn kruis draagt en ach-
ter Mij komt, kan mijn discipel niet
zijn” (14:27). Er volgt dan een
waarschuwing aan het adres van
hen die al te lichtvaardig over beke-
ring en geloof spreken, zonder te
begrijpen wat Christus eist. Zij zijn
als een man die een toren wil bou-
wen zonder de kosten te hebben
uitgerekend, of als een koning die
uittrekt tot de oorlog, zonder te
beraadslagen of hij genoeg soldaten

Niet anders is de gezindheid van de
verloren zoon in Jezus’ gelijkenis:
“Vader, ik heb gezondigd tegen de
hemel en voor u, ik ben niet meer
waard uw zoon te heten” (Luc
15:21). Hier vinden we dezelfde vier
kenmerken: het besef van zonde, de
wens ervan bevrijd te worden, de
belijdenis van schuld, en het ver-
trouwen op Gods genade (de zoon
komt terug tot de vader die in dit
verhaal de hemelse Vader vertegen-
woordigt). Eenzelfde vertrouwen
spreekt ook uit de kreet van de blin-
de, die buiten Jezus hulp noch hoop
heeft: “Zoon van David, heb mede-
lijden met mij!” (18:38).

De Farizeeër
De Farizeeër weet niets van zulke
nederigheid. Jezus spreekt de gelij-
kenis uit “met het oog op sommi-
gen, die van zichzelf vertrouwden,
dat zij rechtvaardig waren” (18:9).
De Farizeeër heeft geen besef van
zonde, en daarom ook geen behoef-
te aan vergiffenis. Hij spreekt met
God, naar hij meent, op basis van
gelijkheid, vol zelfgenoegzaamheid.
Hij is tevreden met wat hij is, en is
er trots op. Deze hoogmoedige hou-
ding krijgt scherpe kritiek in Jezus'
woorden. De oudste zoon in de ge-
lijkenis van de verloren zoon, bij-
voorbeeld, toont geen liefde of
blijdschap in de dienst van zijn va-
der: “Zie, zoveel jaren ben ik al in
uw dienst en nooit heb ik uw gebod
overtreden, maar mij hebt u nooit
een geitebokje gegeven om met
mijn vrienden feest te vie-
ren” (15:29). Zulke ‘rechtvaardi-
gen’, die God wel dienen in uiter-
lijkheden maar wier harten verre
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heeft om de vijand te overwinnen
(14:28-32). Hij concludeert: “Zo zal
dus niemand van u, die niet afstand
doet van al wat hij heeft, mijn dis-
cipel kunnen zijn” (vs. 33). En zelfs
wie Hem zo volgt heeft niets ver-
diend in Gods ogen: zo iemand is
toch maar een “onnutte slaaf”, die
slechts gedaan heeft wat hij moest
doen (17:10). Voor de goede orde:
dit zegt niets over hoe God of
Christus over een gelovige dienaar
denkt, maar geeft de houding aan
die zo’n dienaar moet tonen: die
van onbaatzuchtigheid. Dit houdt in
dat de dienaar niet dient omdat hij
daar dan voor beloond wordt.

Mensen zonder erbarmen
Het zou echter niet juist zijn geloof
en werken als gescheiden van el-
kaar te beschouwen. In dit evange-
lie vloeien de werken van gehoor-
zaamheid voort uit het geloof en de
bekering. Mensen worden ertoe
bewogen alles prijs te geven door
de kracht van Gods genade. Wie
deze genade niet kent, omdat hij
of zij meent er geen behoefte aan
te hebben, kan die werken van lief-
de en toewijding niet doen. Het
middelpunt van zijn of haar leven is
nog steeds hij- of haarzelf en zijn
of haar eigen gerechtigheid, zijn of
haar besef van eigen waarde en
belang. Zelfs God kan op Zijn best
de tweede plaats in het leven van
zo iemand innemen. Het is echter
opvallend dat de Farizeeën in dit
evangelie, de vertegenwoordigers
van dit soort mensen, niet slechts
tekort schieten in hun liefde voor
God, maar ook in liefde en medelij-
den met andere mensen. Niet in-

nerlijk vernieuwd zijnde door Gods
genade, blijven zij wat zij van na-
ture zijn: harde, zelfzuchtige men-
sen. Lucas geeft ons meerdere
voorbeelden van zulke liefdeloos-
heid: de wetgeleerden, die andere
mensen ondraaglijke lasten opleg-
gen (11:46); de overste van de sy-
nagoge, die het Jezus kwalijk
neemt dat Hij op de sabbat een
vrouw geneest die al achttien jaar
aan haar kwaal heeft geleden
(13:14); de Farizeeën, die het niet
goed vinden dat Hij op sabbat een
waterzuchtige geneest (14:1-6); de
oudste zoon, die boos wordt als hij
hoort dat zijn vader zijn verloren
zoon heeft ontvangen (15:28); en
de rijke man uit de gelijkenis van
Lazarus, vertegenwoordiger van
geheel Israël dat zijn geestelijke
rijkdommen, de kennis van God en
zijn wil, voor zichzelf heeft gehou-
den en niets heeft gedaan voor hen
die zoeken maar niet hebben ge-
vonden: de zondaars en de heide-
nen (16:19 e.v.). Bij zulke mensen
is geen vergiffenis, want zij kennen
Gods vergiffenis niet.

De boom en zijn vrucht
Waar bekering en geloof echt en
ongeveinsd zijn, brengt de ervaring
van Gods genade daarentegen een
ingrijpende innerlijke verandering
teweeg. De centrale werkelijkheid
in het leven van zo iemand is niet
zichzelf, maar het besef van geheel
onverdiende vergiffenis en herstel,
en daarmee de vaste hoop op eeu-
wig leven met Christus in zijn ko-
mende Koninkrijk. Jezus vertelt zijn
discipelen dat Hij terug zal komen,
om zijn knechten te oordelen en
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ik de armen, en indien ik iemand
iets heb afgeperst, vergoed ik het
viervoudig” (19:8). Ware discipelen
van Jezus moeten net zo barmhartig
en vergevend zijn als hun hemelse
Vader: “En zelfs indien hij (uw
broeder) zeven maal per dag tegen
u zondigt en zeven maal tot u terug-
komt en zegt: Ik heb berouw, zult u
het hem vergeven” (17:4). De te-
kortkomingen van Petrus vóór de
kruisiging van Jezus zijn welbekend.
Maar toen lag zijn bekering nog vóór
hem, in zijn ervaring van Christus’
vergiffenis van hem, een zondaar
die zelfs zijn Here had verloochend.
Jezus zegt tot hem: “En u, als u
eenmaal tot bekering gekomen
bent, versterk dan uw broe-
ders” (22:32).

De maatstaf van Jezus is zowel een-
voudig als compromisloos: “Immers,
er is geen goede boom, die slechte
vrucht voortbrengt, noch ook een
slechte boom, die goede vrucht
voortbrengt” (6:43). Als wij deze
maatstaf op onszelf toepassen, zul-
len wij zeker vinden dat wij tekort
schieten. Hoe dan kunnen we ande-
re, betere mensen worden? Niet
door eigen wilskracht, of door een
besluit, of door goede voornemens.
De apostelen wisten het: wat zij
zeiden, toen Jezus over het geduld
en de lankmoedigheid sprak die zij
ten opzichte van elkaar moesten
tonen, moet ook ons gebed zijn:
“Geef ons meer geloof” (17:5).

G.J./J.K.D.

om de getrouwen met eer en heer-
lijkheid te belonen (19:11-17; 12:35
-48), en verzekert hen ervan dat
“het uw Vader behaagd heeft u het
Koninkrijk te geven” (12:32). Wie
zou dan niet inzien dat, hiermee
vergeleken, alles in de wereld waar-
deloos is, en — zonder bezorgd te
zijn over dingen die voor de Fari-
zeeën zo belangrijk waren, geld,
eer en aanzien bij de mensen
(11:43) — doen wat Jezus zegt:
“Zoek zijn Koninkrijk”, en “Wees
gelijk aan mensen die op hun heer
wachten” (12:31,36)? Zo'n reactie
van dankbaarheid en blijde dienst is
gesymboliseerd in de blinde Bar-
Timeüs. Lucas vertelt dat hij, als hij
kan zien, Hem volgt, God lovende
om het grote wonder dat met hem
is gebeurt (18:43). Dit op zich is
weer een beeld van de genezing van
geestelijke blindheid, waarin men-
sen de waarde niet zien van het heil
dat God in Zijn genade en barmhar-
tigheid met zondaars aanbiedt in en
door Zijn Zoon Christus Jezus.

Wanneer een mens plaats voor God
heeft gemaakt in zijn of haar leven,
dan is er ook plaats voor de belan-
gen en behoeften van andere men-
sen. Wat voor gasten zal zo iemand
dan uitnodigen als hij of zij een gro-
te maaltijd wil aanrichten? Niet
mensen van wie verwacht kan wor-
den dat zij er iets voor terug zullen
geven, maar “bedelaars, misvorm-
den, lammen en blinden ... Want
het zal u terugbetaald worden bij
de opstanding van de rechtvaardi-
gen” (14:13,14). De eerste reactie
van de bekeerde Zacheüs is: “Zie,
de helft van mijn bezit, Here, geef
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Gods roeping van Abraham begint in de Chaldeese stad Ur. Uit ar-
cheologische vondsten blijkt dat Ur zeer welvarend was, en een ho-
ge beschaving kende. Er stonden prachtige bakstenen gebouwen en
huizen. Maar Ur was ook het centrum van de verering van de maan-
godin Sin. Abraham woonde dus tussen afgodendienaars. Sommige
afstammelingen van Sem, waar ook Abraham toe behoorde, kenden
echter de Here en waren Hem trouw. Ze staan in het geslachtsregis-
ter van Sem in Genesis 11. De meeste andere mensen waren na de
zondvloed echter weer in zonde vervallen. Maar God wilde verder
gaan met het plan dat Hij had bij de schepping. Hij wilde niet weer
de hele aarde vernietigen, maar uit één man een bijzonder volk
maken. Een volk dat Hem zou dienen, dat Hij ‘Zijn zoon’ zou kun-
nen noemen. Uit dat volk zou Hij de Messias verwekken.

Hij kende het hart van Abraham, en koos hem om de vader van dat
volk te zijn. Voordat dit zover was, moest hij leren volledig op God
te vertrouwen. Dat begon met het helemaal opgeven van zijn oude
leven. Dat ging niet van de ene op de andere dag; het was een lang
leerproces. Stukje bij beetje leerde hij alles waar hij zo mee ver-
trouwd was los te laten. God sprak vele malen tot hem. De eerste
keer was meteen een zware test: “De HEER zei tegen Abram: ‘Trek
weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwan-
ten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot
volk maken ... Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te wor-
den als jij’” (Gen 12:1-4). Dat was nogal wat: alles achterlaten, zijn
hele vertrouwde leven. Bovendien had hij geen idee waar hij naar-
toe zou gaan. Maar hij twijfelde niet en verliet de comfortabele
veiligheid van de stad Ur. In Hebreeën 11 vers 8 lezen we waarom
hij ging: “Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd,
gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en
hij ging op weg zonder te weten waarheen”.

Zijn vrouw Sara, zijn vader Terach, zijn broer Nahor met zijn gezin,
en zijn neef Lot trokken met hem mee. Toen ze 1000 km van Ur
weggetrokken waren, bleven ze wonen in Haran. Maar dat was niet
het land dat God bedoelde. Na de dood van Terach zei Hij daarom
tot Abraham dat hij verder moest trekken. Zijn neef Lot ging met

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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Abraham (1)

hem mee, maar zijn broer Nahor bleef met zijn gezin in Haran ach-
ter. Pas nadat Abraham zo zijn geloof had getoond, en in het land
Kanaän kwam, zei God dat dit het hem beloofde land was (Gen
12:7). Het land was echter niet leeg: het werd bewoond door de
Kanaänieten, en hij kon het dus niet zomaar in bezit nemen (vs. 6).
De Kanaänieten stamden af van Cham, wiens zoon Noach had ver-
vloekt vanwege wat Cham hem had aangedaan: “Vervloekt zij Ka-
naän, knecht van zijn broers zal Kanaän zijn” (9:25).

In Kanaän heerste net als in Ur afgoderij. Abraham moest zich
daarom apart houden van de bevolking. Niet de veiligheid achter
de muren van de steden zoeken zoals in Ur, maar vertrouwen dat
God hem zou beschermen, terwijl hij als een nomade met tenten
rondtrok tussen die sterke steden in een vreemd land.

Uiteindelijk verliet ook zijn neef Lot hem, omdat ze niet voldoende
weidegrond voor hun vee hadden. Daarna zei God tot Abraham:
“Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat
naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het
land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor al-
tijd” (Gen 13:14,15). Abraham geloofde wat God zei, en bouwde
als dank een altaar voor Hem. Abraham leefde nog 100 jaar nadat
hij uit Ur vertrok, zonder dat de beloften werden vervuld. Hij
kreeg het land niet in bezit, en had er geen vaste woonplaats: “Hij
gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom” (Hand
7:5); “Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was
maar hem nog niet toebehoorde” (Heb 11:9).

Ook de belofte van nageslacht werd maar niet vervuld. Toen God
hem een talrijk zaad beloofde, was hij geen jonge man meer, ter-
wijl Sara onvruchtbaar was (Gen 11:30). Toch geloofde hij dat hij
nakomelingen zou krijgen, zoals God hem had gezegd. In Romeinen
4 wijst Paulus op zijn sterke geloof hierin: “Hoewel het eigenlijk
niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van ve-
le volken zou worden, zoals hem was beloofd ... en dat werd hem
als een daad van gerechtigheid toegerekend (vzn 18-22). Hij twij-
felde nooit aan de belofte, al had hij wel tijden van zwakheid en
zocht hij zijn eigen oplossingen. 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 schrijver van de Hebreeënbrief zegt: “Laten wij daarom het eerste onderwijs
aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder op-
nieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in
God, van een leer van dopen en van oplegging van de handen, van opstanding
van de doden en van een eeuwig oordeel” (Heb 6:1,2). Hij noemt geloof in God
een fundament waarop verder gebouwd moet worden. Het is de basis, die nodig
is voor een volledig begrip van de Schrift. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, die
u misschien ook zult beamen. Toch behandelt de schrijver vrij uitgebreid wat
geloof is. Als inleiding op een heel hoofdstuk over geloofsgetuigen, schrijft hij:
“Want u hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen het-
geen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en
niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als
hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen” (Heb 10:36-38).

Vervolgens wijdt hij een heel hoofdstuk aan voorbeelden van wat geloof eigen-
lijk is, beginnend met wat sommigen als een definitie van geloof beschouwen.
Na een paar voorbeelden van het geloof van enkele mensen uit de Schrift gege-
ven te hebben schrijft hij: “Zonder geloof is het onmogelijk Hem [God] welge-
vallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een be-
loner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Heb 11:6). In eerste instantie lijkt dit
misschien een vanzelfsprekendheid; maar uit regelmatig gehouden enquêtes
valt af te leiden dat deze stelling steeds minder door gelovigen onderschreven
wordt. De kerken kampen niet alleen met een teruglopend aantal leden, maar
ook onder kerkleden neemt het geloof af dat God bestaat, en dat Hij Zich op
directe wijze met mensen bezighoudt. Daar komt nog bij dat de brede definitie
die van geloof wordt aangehouden, niet helemaal overeenkomt met wat de Bij-
bel onder geloof verstaat.

Paulus laat in de Romeinenbrief zien dat een ieder die de natuurwereld be-
schouwt, moet beseffen dat God bestaat. Geloof in de Schrift is echter meer
dan dat. Volgens de engere definitie in de Schrift is het een rotsvast vertrouwen
op het woord, de beloften van God. Geloof is dus niet alleen de overtuiging dat
Hij bestaat, maar ook dat Zijn woord altijd vervuld zal worden. Zelfs in omstan-
digheden waarin het lijkt alsof Gods woord niet uit kan komen, of als wij niet
meer begrijpen wat er met ons en om ons heen gebeurt.

De schrijver aan de Hebreeën gaat verder met voorbeelden van mensen die ge-
loofden. Noach is één van hen. God vraagt hem op het droge een groot schip te
bouwen, omdat Hij een einde gaat maken aan het leven op aarde. Noach weet
zeker dat Gods woord in vervulling zal gaan, en doet wat God hem vraagt:
“Noach deed het, geheel zoals God het hem geboden had, deed hij” (Gen 6:22).

Leven uit geloof
1. Het fundament van geloof (deel 1)

Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?
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Hij is dus bereid om tientallen jaren aan een schip te bouwen, ondanks dat er
niets is dat er op wijst dat er zal gebeuren wat God heeft gezegd, en ondanks
de spot die dat daarom van zijn omgeving oplevert. Bovendien is hij bereid al
die tijd te getuigen waarom het schip nodig is: “Door het geloof heeft Noach,
nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd,
eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat geloof
heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de ge-
rechtigheid, die aan het geloof beantwoordt” (Heb 11:7). Hier komt nog bij, dat
hij ook aan moet nemen dat God van alle dieren een paartje naar hem toe zal
sturen. In kinderboeken kunnen we plaatjes zien van een hele rij dieren, die
twee aan twee staan te wachten om de ark binnen te gaan; maar dat zou niet
zijn wat een volwassen man in werkelijkheid zou verwachten. Hij gelooft echter
dat God het regelen zal, hoewel zijn hele omgeving hem erom uitlacht.

Een tweede voorbeeld is Abraham. Na jaren kinderloos te zijn geweest, krijgt
hij van God een aantal beloften, waarbij de vervulling vereist dat hij nakomelin-
gen heeft. God belooft hem dat hij een vader van een groot nageslacht zal zijn,
ontelbaar als het zand aan de oever van de zee. Hij en zijn nageslacht zullen
het land, waar hij nu als een nomade in tenten rondtrekt, voor eeuwig bezitten.
Bovendien zal één zoon uit zijn nageslacht heersen als koning. Maar de vervul-
ling blijft uit. Hij is kinderloos. Uiteindelijk, op aanraden van zijn vrouw Sara,
werkt hij zelf aan een menselijke oplossing, en krijgt een zoon bij de slavin van
zijn vrouw Sara. Vervolgens zegt God hem dat de meeste beloften in vervulling
zullen gaan door een zoon van hem en Sara, zijn vrouw die al negentig is. Deze
zoon, Isaäk, wordt inderdaad geboren als Abraham nog eens veertien jaar heeft
moeten wachten op de vervulling van deze belofte. En dan krijgt hij tien tot
twintig jaar later van God te horen dat hij deze Isaäk moet offeren: “Hierna
gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: Abra-
ham ... Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Isaäk, en ga naar het land
Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die Ik u noe-
men zal” (Gen 22:1,2). Er is geen woord van twijfel: Abraham doet wat hem
gevraagd wordt. De schrijver aan de Hebreeën zegt hierover: “Door het geloof
heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaäk ten offer gebracht, en hij, die de
beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd was:
Door Isaäk zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God
bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem
ook bij wijze van spreken teruggekregen” (Heb 11:17-19).

We zien dus hoe Abraham er volledig van overtuigd is, dat Gods beloften door
Isaäk in vervulling zullen gaan. Als God hem nu vraagt Isaäk te offeren, berede-
neert hij dat er maar één oplossing mogelijk is: God zal Isaäk uit de doden moe-
ten wekken — hoewel er tot die tijd niet gesproken wordt over een opstanding
van de doden (de Bijbel zegt daar in Genesis tenminste niets over). Zijn geloof
brengt hem tot deze wonderbaarlijke conclusie, en die geeft hem de kracht te
doen wat God vraagt. Zijn geloof is zo sterk dat hij niet gaat twijfelen aan de
belofte, maar gaat nadenken over mogelijke manieren waarop God de belofte
gaat vervullen als Isaäk eenmaal dood is. M.H.
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De Persoon van Christus

11.

In de brieven van Paulus wordt op een paar plaatsen een vergelijking ge-
maakt tussen Adam en Christus. Adam is het Hebreeuwse woord voor mens,
en omdat hij de eerste was wordt hij zo genoemd. Tegelijk is hij, door de
zondeval, een beeld geworden van een mensheid die zich van God afkeert
en zich niet aan Zijn geboden houdt. Adam was, samen met zijn vrouw Eva,
de eerste die zondigde. Adam had het gebod van God ontvangen voordat
Eva geschapen werd, en wordt daarom verantwoordelijk gehouden. Paulus
schrijft: “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen.” Omdat de
mens gezondigd had, werd hij sterfelijk. En niet alleen hij, maar ook al zijn
nakomelingen. In het eerste geslachtsregister ligt de nadruk bij alle volgen-
de generaties op de woorden: “en hij stierf”. Toch is het niet terecht om
alleen Adam volledig verantwoordelijk te houden voor de sterfelijkheid van
de mensheid. In het verband zegt Paulus: “Door één mens is de zonde in de
wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder
mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd” (Rom 5:12).

Adam en Christus zijn de twee mensen die in het Nieuwe Testament als “de
zoon van God” omschreven worden. Tegelijk worden ze ook tegenover el-
kaar gezet. Adam die God ongehoorzaam was, en Christus die gehoorzaam
was in alles. Paulus schrijft dan hoe door de ongehoorzaamheid van de eer-
ste mens de zonde de wereld is binnengekomen. Maar hij beschrijft daarna
hoe door de gehoorzaamheid van een andere Mens, Jezus, een redding mo-
gelijk is voor velen door vrijspraak, zodat zij kunnen leven. Daarmee wordt
Adam dus tegenover Christus gezet: “Zoals door de ongehoorzaamheid van
één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid
van één mens alle mensen rechtvaardigen worden” (Rom 5:19).

Nieuw leven door de tweede Adam

Paulus maakt dezelfde vergelijking in een brief aan de gemeente in Korinte.
Hij spreekt daar over de opstanding. Gods straf voor de zonde is de dood,
en zo sterven ook alle mensen. Maar in deze brief legt Paulus uit dat de
dood niet het einde is voor de gelovige. Er is de belofte van een opstanding
uit de dood: “Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de op-
standing uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen
sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt” (1 Kor
15:21,22). Iets verderop schrijft Paulus dat de mens opgewekt wordt in on-
vergankelijkheid. Weer maakt hij de vergelijking met Adam, en gebruikt hij
de woorden in de titel van dit artikel: “Zo staat er ook geschreven: De eer-
ste mens, Adam, werd een levend, aards wezen. Maar de laatste Adam werd
een levendmakende geest ... De eerste mens kwam uit de aarde voort en
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)

De tweede Mens

was stoffelijk, de tweede mens is hemels” (1 Kor 15:45,47). De eerste mens
uit de aarde is een verwijzing naar de schepping van Adam uit stof van de
aardbodem. De tweede Mens is hemels omdat Hij door God werd verwekt.

Het voorbeeld van Jezus

Paulus maakt weer een vergelijking tussen Adam en Christus in de brief aan
de Filippenzen. Hoofdstuk 2 moedigt de lezer aan het voorbeeld van Jezus
te volgen, en zet daarbij nederigheid en hoogmoed (of eigenwaan) tegen-
over elkaar. Algemeen wordt aangenomen dat Paulus in Filippenzen 2 een
zeer vroeg christelijk gezang citeert. De verzen 6-11 zijn verdeeld in zes
stanza’s van drie regels ieder. Dat het een gezang is verklaart de vrij
‘gedragen’ tekst, en betekent ook dat het lied eisen stelt aan de zinscon-
structie. Als het in het Grieks wordt voorgelezen, blijkt wel dat er een vorm
van ritme in zit. Ook komen we hier een aantal woorden tegen die vrij on-
bekend zijn, en die Paulus verder nergens gebruikt. Daardoor is de tekst
soms minder eenvoudig; wat sommige vertalers opvatten als een vrijbrief
om het aan te passen aan eigen theologische opvattingen. Adam wordt hier
niet met name genoemd, maar als we op Bijbelse weerklanken letten zien
we zoveel overeenkomsten dat het eerste deel van dit lied duidelijk over
Adam en Christus gaat. We zullen de woorden hieronder als de regels van
het gezang weergeven. Ze wijken echter af van de NBV, omdat die op een
aantal punten de tekst anders vertaalt, waardoor de vergelijking met Adam
de mist in gaat. Er is hier gekozen voor de Naardense vertaling, omdat die
vrij letterlijk de tekst probeert weer te geven (soms ten koste van de lees-
baarheid). De hele oproep van Paulus is om niet het voorbeeld van Adam te
volgen, maar het voorbeeld van Christus — en Diens voorbeeld is te volgen.

Die bestaande in de gestalte van God
het niet als geroofd goed heeft beschouwd
gelijk te zijn aan God,

De eerste regel verwijst naar de woorden in Genesis, waar Adam geschapen
wordt in Gods gestalte: “God zei: Laten wij mensen maken die ons even-
beeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren ... over de
hele aarde” (Gen 1:26). Het probleem met de tweede regel is dat het woord
‘geroofd goed’ nergens anders in de Schrift voorkomt en nauwelijks in
Griekse literatuur. Het is een zelfstandig naamwoord, dat zeer waarschijn-
lijk de betekenis heeft van grijpen. In de overeenkomst met Adam zien we
een weerklank van de verleiding in Genesis waardoor de mens zondigde.
“Jullie zullen als God zijn” (Gen 3:5) had de slang gezegd, of in de woorden
van de Petrus Canisius vertaling “U gelijk aan God zult worden”, duidelijk
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De Persoon van Christus

herkenbaar in de derde regel van het lied. De vrucht kwam hen niet toe,
maar de verleiding om gelijk te worden aan God was te groot en dus grepen
zij er naar en aten het, hoewel het verboden was. Zij namen iets dat hen
niet toekwam. Zo moeten we dit woord “geroofd goed” opvatten. Dit wordt
vrij goed weergegeven door de Leidse vertaling: “die, hoewel hij Gods ge-
stalte had, er niet aan dacht de gelijkheid met God door roof zich toe te
eigenen”. Het gaat dus over Christus, maar stilzwijgend wordt de vergelij-

king met Adam getrokken die er wel aan dacht, en het ook uitvoerde.

maar zichzelf heeft ontledigd
door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen,
gelijk geworden aan mensen

De eerste vraag is wat “heeft ontledigd” hier betekent. Elders gebruikt Pau-
lus dit woord als hij zegt “geloof zonder inhoud”. Het gaat dus om leeg ma-
ken. Omdat de tweede regel hier duidelijk een verwijzing is naar de Lijden-
de Knecht profetieën uit Jesaja, kijken we daar voor de oplossing. We zien
daar dat er gezegd wordt: “Daarom ken ik hem een plaats toe onder ve-
len ... omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood” (Jes 53:12). Hier is een
letterlijke vertaling achterwege gebleven om de bedoeling weer te geven.
Maar waar staat ‘prijsgaf’, zien we in het Hebreeuws een woord dat
‘uitgieten’ betekent. De eerste keer dat dit woord voorkomt zien we het als
volgt vertaald: “zij goot snel haar kruik leeg”. Daarom worden deze woor-
den in Jesaja in de NBG’51 vertaald als: “omdat hij zijn leven heeft uitgego-
ten in de dood”. In het Grieks van de Filippenzenbrief ligt sterke nadruk op
‘zichzelf’, het gaat van hem uit. Hij legt zijn leven af. Hij heeft ook de ge-
stalte van een dienstknecht aangenomen. Er ligt een koppeling tussen de
“gestalte van God” die de mens heeft gekregen om te heersen, en de
“gestalte van een dienstknecht”, die Christus vrijwillig heeft aangenomen,
zoals ook in Jesaja beschreven. De mens, in Gods gelijkenis, heerste over de
dieren (zoals het geven van namen), maar door te willen grijpen naar nog
meer is nu zonde en de dood gaan heersen over de mens (Rom 5:12-21). Je-

zus kiest er niet voor te heersen maar kiest ervoor te dienen.

Dit hield Jezus ook zijn discipelen voor: “Wie van jullie de belangrijkste wil
zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal
jullie dienaar moeten zijn zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend
te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor ve-
len” (Mat 20:26-28). De titel Mensenzoon komt uit Daniël: “Hem werden
macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke
taal zij ook spraken, dienden hem” (Dan 7:14). We zien de tegenstelling tus-
sen Adam, die probeerde iets ongeoorloofd te grijpen om zijn positie te ver-
beteren, en Christus, die alles opgaf ter wille van anderen, hoewel hij als
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11. De tweede Mens

Gods Zoon aanspraak kon maken op een belangrijke positie.

en in houding een mens gebleken;
hij heeft zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis.

Deze woorden liggen in het verlengde van de vorige drie regels. We zien
Jezus, steeds gehoorzaam aan de Vader, in de hof vlak voor de kruisiging

zeggen: “Laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren” (Luc 22:42).

De profetie in Jesaja over deze Knecht vertelt wat er zal gebeuren: “Om
onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons
welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing” (Jes
53:5). Daarna verandert de profetie: “Daarom ken ik 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” (vs. 12), en die

omslag zien we ook in dit lied.
Daarom heeft God hem verhoogd
en hem genadig de naam verleend
die is boven alle naam,

God schenkt Hem de hoogste eer, omdat Hij in alles de trouwe dienaar was.
Hier wordt het contrast getoond tussen laagste en hoogste, tussen dienaar
en heer. De uitleg van de naam moet gezien worden in het licht van wat er

op volgt. Nu de laatste twee stanza’s onder elkaar vanwege hun samenhang.

opdat in de naam van Jezus
alle knie zich zal buigen
van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen,

en alle tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer!,
tot glorie van God de Vader.

Dit gedeelte van het lied verwijst naar een eerder vers in Jesaja. God heeft
de aarde met een vastomlijnd plan geschapen: “Dit zegt de HEER, die de
hemel geschapen heeft — hij is God! — die de aarde gemaakt en gevormd
heeft en die haar heeft gegrondvest — niet als chaos schiep hij de aarde,
maar om te bewonen heeft hij haar gevormd” (Jes 45:18). Hij vervolgt met:
“Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een
woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich bui-
gen en elke tong zal bij mij zweren” (Jes 45:23). In de NT, ook in dit lied,
zien we het voorbeeld van Christus, en zij die tot de Vader komen door Je-
zus: “Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie op-
gedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je
de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven” (Joh 15:16). A.H./M.H.



Fundamentele

Wat zijn de onreine geesten, die Jezus uitwierp?
Als we dat gaan uitzoeken, is het eerste dat opvalt dat de mensen waarover
het Oude Testament vertelt niets wisten van boze of onreine geesten. In ie-
der geval niet van geesten waarvan zij bezeten zouden kunnen zijn, zoals we
dat in het Nieuwe Testament zien. De enige suggestie van zo’n ‘boze geest’
vinden we bij koning Saul (1 Samuël 16:3), en mogelijk die in Richteren 9:22
wordt genoemd; maar die kwamen in beide gevallen ‘van God’, en dus niet
van ‘de duivel’. In Deuteronomium 12:17 en Psalm 106:37 zijn de boze gees-
ten afgoden, niet-goden, nietsen. De vertaling naar het Griekse daimonion
van verschillende begrippen, die te maken hebben met afgoderij en verderf,
zou ons alert moeten laten zijn wat de uitleg van ‘demon’ betreft. Dit verta-
len vond plaats in een tijd dat de Joden in hun verstrooiing al waren beïn-
vloed door het heidense denken over een geestenwereld, die bij velen in-
gang had gevonden. Toch wekt de Septuaginta niet de indruk dat de verta-
lers dit idee aanhingen of wilden verbreiden. Het is best te begrijpen dat de
Sadduceeën niets wilden weten van zo’n geestenwereld, omdat dit niet
strookte met wat in de Schriften staat over God. Dat zij en passant ook al
het bovennatuurlijke — engelen, wonderen, opstanding — naar het rijk der
fabelen verwezen, is natuurlijk een andere zaak.

Zoekend naar een Bijbels antwoord is het altijd het beste gewoon de Concor-
dantie te pakken, en alle plaatsen op te zoeken waar een bepaald woord en
de daaraan verwante woorden en begrippen voorkomen. Het probleem is dat
de Staten Vertaling daimonion weergeeft met ‘duivel’ en de NBG’51 verta-
ling met ‘boze geest’. Maar daimonion is in geen geval ‘duivel’; want het
geëigende woord daarvoor is diabolos. Als de oorspronkelijke schrijvers dui-
vel of satan hadden gebruikt (of bedoeld), zouden de vertalers diabolos of
satanas genomen hebben. Gelukkig maakt de NBV het ons in dit geval ge-
makkelijker, omdat daar het Griekse woord consequent is overgenomen als
demon. We beginnen heel analytisch met het zoeken van de plaatsen waar
duidelijk is wat er bedoeld wordt.

Demonen in de betekenis van afgoden
De drie genoemde vertalingen maken het ons gemakkelijk in het geval van
Handelingen 17:18, waar ‘demonen’ — terecht — is weergegeven met
‘goden’. De vraag is dan of dit niet vaker zo kan zijn. Het antwoord is: Ja! In
1 Korintiërs 10:19-21 schrijft Paulus over afgoden als onrein. En in Openba-
ring 9:20 worden ‘boze geesten’ en ‘afgoden’ schijnbaar door elkaar ge-
bruikt. Meer waarschijnlijk is echter dat hier de niet-tastbare (zon, maan
sterren) en tastbare (beelden) afgoden onderscheiden worden.
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Overige vermeldingen van demonen buiten de evangeliën en Handelingen
In 1 Timoteüs 4:1 schrijft Paulus over demonen als dwaalgeesten. Hiermee
blijkt hij volgens vers 2 de invloed van huichelachtige leugensprekers te be-
doelen, die de gelovigen verleiden iets anders te geloven en/of te doen dan
wat de apostelen hebben gepredikt – valse profeten dus, die God niet gezon-
den heeft en dus niet verkondigen wat God heeft bekendgemaakt door Zijn
ware dienaren.

In Jakobus 3:16 staat in de grondtekst niet ‘duivels’, maar (zoals de NBV
weergeeft) ‘demonisch’; en uit wat volgt wordt daarmee minimaal ‘onrein’
bedoeld, als het al niet in/van zichzelf ‘slecht’ of ‘verderfelijk’ is. Dat blijkt
ook uit het volgende vers, waar Jakobus schrijft over “kwade praktijk”. Maar
ook uit het contrast dat hij wil tonen, tussen de in Gods ogen onreine aard-
se, menselijke wijsheid, en de reinheid van de hemelse, Goddelijke wijsheid
(vzn 15 en 17).

Openbaring 18:2 spreekt in de taal van Jesaja 13:21 en Jeremia 50:39. Op
deze beide plaatsen gaat het over de val van Babel, het Rijk dat Israël ver-
overde en vergeven was van afgoderij. De profetie was, dat het zodanig ver-
woest zou worden dat alleen de meest taaie dieren er zouden kunnen over-
leven (de ‘veldgeesten’ die volgens de NBG’51 vertaling in Jesaja rondhup-
pelen, zijn bokken — hetzelfde Hebreeuwse woord staat o.a. in Numeri
15:24). De verwijzing in Openbaring is zeer toepasselijk in verband met de
val van wat ‘babylon’ wordt genoemd: de wereld waarin de mens zich god
waant. Letterlijk staat er in dit vers, dat het een verblijfplaats is geworden
van demonen (daimonion), en een gevangenis (phulakee) van elke onreine
geest (pneumatos), en van elke onreine vogel. Het gebruik van het woord
gevangenis duidt kennelijk aan, dat de leugensprekers geen kans meer krij-
gen hun verderfelijke invloed op aarde uit te oefenen. Dit zou passen bij wat
in hoofdstuk 20 wordt gezegd. In vers 3 wordt ‘de verleider’ opgesloten
“opdat hij de volken niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren vol-
eindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.” In
vers 7 wordt ‘de satan’ (het woord voor tegenstander) inderdaad uit zijn ge-
vangenis (phulakee) losgelaten, om te verleiden tot oorlog tegen de Koning
en zijn Rijk. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? In Psalm 2 wordt een
beeld geschetst van de houding van een deel van de nog sterfelijke mensen
als het Koninkrijk is gekomen. Zij zullen het niet fijn vinden met harde hand
geregeerd te worden. Wat echter niet anders kan vanwege hun verzet tegen
de Koning. Zij denken en fluisteren onder elkaar: “Laat ons hun banden ver-
scheuren en hun touwen van ons werpen!” (vs. 3). De raad die zij krijgen is:

begrippen van het Kwaad
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“Wees verstandig ... Dien de HERE met vreze ... Kus de zoon, opdat hij niet
toorne ...” (vzn 10-12). Ze zullen net doen alsof zij zich aan de Koning on-
derwerpen. Psalm 66 zegt: “vanwege uw machtige grootheid brengen uw
vijanden U veinzend hulde” (vs. 3). Paulus schreef dat Christus komt, “die
ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de
raadslagen van de harten openbaar maken” (1 Kor 4:5). Op dezelfde wijze
moet aan het eind van het ‘duizendjarige rijk’ aan het licht komen wat in de
duistere hoeken van het menselijk hart is. De Koning laat dan de touwtjes
vieren, en degenen die Hem veinzend hebben gediend, zullen de verleiding
niet kunnen weerstaan een opstand tegen Hem te beginnen. En kennelijk
zullen zij in staat zijn een grote menigte op de been te brengen: “De konin-
gen van de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen sa-
men tegen de HERE en zijn gezalfde” (Ps 2:2). Maar het zal een kansloze
missie zijn, want “Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan
spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb
immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg” (vzn 4-6).

In Openbaring 16:14 klinkt de oproep tot de grote oorlog op de grote dag
van God. ‘Gog’ wordt hier voorgesteld als ‘de draak’, ‘het beest’, ‘de valse
profeet’; drie benamingen voor de machten die in alle tijden hebben gestre-
den tegen God, Zijn Zoon en Gods volk. In het vierde wereldrijk dat koning
Nebukadnezar en Daniël zagen, lijken uiteindelijk alle kenmerken van alle
vier wereldrijken — het Babylonische, Medo-Perzische, Griekse en het Ro-
meinse — samen te komen. Er wordt hier daarom verwezen naar dat vierde
rijk, het Romeinse, en alles dat daarmee verbonden is van staat tot kerk,
samen met de machten in de wereld die zich bij hun gedachtegoed over God
en Zijn volk aansluiten. Het Oude Testament zegt hierover dat ‘Gog’ de
plannen voor een ‘boze’ aanslag zelf beraamt. Net als bij de Farao van
Egypte zal Gods boodschap zijn hart verharden, en zal hij niet luisteren naar
wie hem waarschuwen dit niet te doen. God zegt in dat verband: “Ik zal u
komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw hele
leger” (zie Ezechiël 38:1-4 en 10). Evenals het Gods wil was dat de Farao
naar de Schelfzee ging om daar vernietigd te worden, zodat Gods volk wer-
kelijk vrij zou zijn, zal het Zijn wil zijn dat ‘Gog’ naar Jeruzalem gaat om
daar vernietigd te worden, zodat de aarde en de mensen daarop vrij zullen
zijn. Als Johannes dan schrijft over geesten van demonen (pneumata van
daimonion) kan hij daarom nooit bepaalde wezens of een bepaald soort
geest hebben bedoeld, maar de geest die spreekt uit wat zij zeggen*, en
kennelijk beschouwd kan worden als het gekwaak van kikkers. Hij wijst op
het verderfelijke van ‘Gogs’ plan, dat voortkomt uit een vals geloof en afgo-
derij (zie Ezechiël 21:18-24 voor de parallel met Nebukadnezar van Babel).
Het boek Openbaring spreekt veel in beeldende, symbolische taal. Zo over-
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wint Christus ‘Gog’ in 19:17 e.v. “met het zwaard, dat uit de mond kwam
van Hem, die op het paard zat.” Niemand zal dit letterlijk nemen, alsof
Christus een Wezen is met een zwaard als tong. Paulus zegt het in andere
woorden: “hem zal de Here doden door de adem van zijn mond en machte-
loos maken door zijn verschijning, als hij komt.” Waarom dan wel de tegen-
hanger daarvan in Openbaring 16 letterlijk nemen — “ik zag uit de bek van
de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de profeet drie
‘onreine geesten’ [komen], als kikvorsen”? Eenzelfde vergelijking kunnen we
maken tussen de heilige Geest die Jezus ontving, en deze onreine geesten.
Johannes de Doper en Jezus zagen de Geest ‘in lichamelijke gedaante als
een duif’ op Hem neerdalen (uit de hemel). De heilige Geest is uiteraard
geen duif, en duiven zijn geen ‘geesten’. Maar God had Johannes dit als te-
ken gegeven, zodat hij wist dat de onzichtbare Geest was neergedaald, en
daarmee wie de Messias was. Bovendien staat een duif voor: a. het nieuwe
leven dat ontstond na de zondvloed; b. de onschuld, argeloosheid, nederig-
heid, het arm van geest zijn van Jezus in de dienst voor God; c. het reine
(een duif was een rein dier) offer van Jezus, want de armen — zoals Jozef en
Maria — brachten als reinigingsoffer na een geboorte enkele duiven. De apos-
tel Johannes ziet echter onreine geesten als kikvorsen. Een kikker was een
onrein dier. De enige plaats waar kikvorsen in de Bijbel voorkomen, is bij de
tweede plaag van God over het hoogmoedige en halsstarrige Egypte. Daar
kende men een god die de gestalte van een kikker had, en schepper of me-
deschepper heette te zijn. God toonde Zijn grootheid als Schepper, door er
een massale plaag van te maken en ze ook nog allemaal dood te laten gaan,
zodat ze het land verontreinigden in hun ontbinding en stank. Is het daarom
dat Joël (2:20) moet profeteren over “die uit het Noorden”: “zijn stank zal
opstijgen” als God hem vernietigt? Deze ‘onreine geesten’ komen niet uit de
hemel, maar uit de mond van de draak/het beest/de valse profeet, die uit
de zee/de aarde zijn. Wat zij te berde brengen komt voort uit de aarde/de
mens. In een apart gedeelte kijken we naar wat Jezus zegt over onreinheid.

Op Jakobus 2:19 kom ik terug in verband met de evangeliën en Handelingen.

J.K.D.

* In het Nieuwe Testament wordt vaker ‘geest’ in deze zin gebruikt. Heel dui-
delijk is dit waar dezelfde apostel Johannes schrijft over valse profeten als
geesten ‘uit de wereld’, tegenover ‘geesten uit God’, die spreken met Zijn
heilige Geest (1 Joh 4:1-6). Mogelijk is dat ook wat in Openbaring 22:6 is be-
doeld, als van God wordt gezegd dat Hij “de Here, de God van de geesten
van de profeten” is. Paulus citeert Jesaja, waar deze profeteert over de ver-
harding van Israël: “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).
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Psalm 120-122

Laten wij naar het huis des HEREN gaan!

Dit jaar gaan we de ‘Bedevaartsliederen’ (de Psalmen 120 t/m 134) bekijken
— drie psalmen per keer. De Psalmen 120-122 vormen dus het eerste deel.

Om te beginnen moet er echter iets gezegd worden over de Bedevaartslie-
deren in het algemeen. Waar komt deze benaming vandaan? Andere vertalin-
gen hebben als titels voor de vijftien psalmen: ‘Pelgrimsliederen’ of
‘Liederen der opgangen’, waarbij men ervan is uitgegaan dat deze psalmen
gezongen werden door pelgrims op weg naar Jeruzalem. ‘Trappsalmen’ is
een letterlijke vertaling, wat zou kunnen kloppen met de Joodse overleve-
ring dat men vijftien trappen moest beklimmen om op de binnenplaats van
de tempel te komen. Meer aannemelijk echter is de mogelijkheid dat deze
psalmen de ervaringen van koning Hizkia weerspiegelen. Hizkia was ziek en
zou spoedig sterven; maar hij bad tot de HERE en werd genezen. Door de
profeet Jesaja zei God: “Ik heb uw gebed gehoord ... Ik zal aan uw levensda-
gen vijftien jaar toevoegen” (2 Koningen 20:5,6).

Hizkia vroeg om een teken dat God hem zou genezen, en God deed een won-
der met de stand of draaiing van de aarde. De tijd, aangegeven door een
zonnewijzer in Jeruzalem, liep terug: “Hij deed de schaduw op de treden
waarlangs zij afgedaald was op de trap van Achaz, weer tien treden terug-
gaan” (vzn 9-11). Het feit dat ‘trede’ de vertaling is van hetzelfde He-
breeuws woord als ‘trap’ in de titels van deze psalmen, suggereert dat deze
‘Trappsalmen’ op het wonder van de zonnewijzer slaan. Het is mogelijk dat
Hizkia deze vijftien psalmen samengebracht heeft, om de vijftien jaar ver-
lenging van zijn leven te vieren. Hij koos dan vier psalmen van David, één
van Salomo, en tien die hij zelf geschreven zou hebben als herinnering aan
het wonder van de tien treden van de zonnewijzer.

Het is eigenlijk niet te bewijzen dat Hizkia wel dan niet de tien anonieme
Bedevaartsliederen schreef, maar zijn ‘geschrift’ in Jesaja 38 — een danklied
voor zijn genezing — laat zien dat hij dat zeker kon. De laatste zin van zijn
danklied — “Daarom doen wij het snarenspel klinken al de dagen van ons le-
ven in het huis des HEREN” (Jes 38:20) — bewijst in ieder geval, dat de ko-
ning enthousiast was over het zingen en muziek maken in de dienst van God.
Zijn hele leven richtte hij op de tempel. Toen hij nog ziek was vroeg hij im-
mers de profeet Jesaja: “Wat is het teken, dat de HERE mij gezond zal ma-

begrijpend zingen

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

ken en dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des HEREN?” (2 Kon
20:8).

Deze historische achtergrond kan nuttig zijn wanneer we nu de Bedevaarts-
liederen zelf bekijken. Maar met wat voor psalmen hebben we hier te ma-
ken? Alle vijftien zouden we ze ‘liederen van Sion’ kunnen noemen.
‘Jeruzalem’ komt in de reeks psalmen vijf keer voor; ‘Sion’ zeven keer. De
nadruk ligt vaak op de tempel (122:1-9; 127:1; 132:5-14; 134:1,2), de poor-
ten van de stad (122:2), haar muren en burchten (122:7), en de bergen
rondom Jeruzalem (125:2; 133:3). Dit zijn werkelijk psalmen voor pelgrims
die opgaan naar Jeruzalem, en de treden opgaan naar de tempel, om de
God van Israёl te aanbidden. 

In de Psalmen 120-122 zien we de gedachten van iemand die in grote angst
verkeert. Hizkia heeft zelf niet alleen met ziekte te kampen, maar ook met
vijanden te maken, en God helpt hem: “In mijn angst heb ik tot de HERE ge-
roepen en Hij heeft mij geantwoord”. Hij vraagt God vanwege de vijanden
(de Assyriёrs, waarschijnlijk) en de godslasteraars — hierbij kunnen we den-
ken aan de afgezanten van Sanherib over wie wij in 2 Koningen 18 lezen — :
“HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong” (120:1,2). Hij
spreekt als iemand die in een vreemd land vertoeft: uit ‘Mesek’ en
‘Kedar’ (gebieden ver van Jeruzalem) roept hij de HERE aan (120:5).

Psalm 121 getuigt van de hulp die de psalmist krijgt. Na een lange en moei-
zame reis kijkt de reiziger hoopvol omhoog naar Jeruzalem; maar zijn hulp
komt niet van de bergen rond de stad: hij moet zijn ogen nog hoger ophef-
fen naar de levende God: “Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde ge-
maakt heeft” (121:2). Hij vertrouwt erop dat de Bewaarder van Israёl hem 
voor alle kwaad zal bewaren: “De HERE zal uw uitgang en ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid” (121:3-8).

In Psalm 122 horen we, als het ware, de pelgrim, die uiteindelijk de poorten
van Jeruzalem heeft bereikt en zich verheugt in het gezelschap van anderen
die opgaan naar de tempel, zeggen: “Ik was verheugd, toen men mij zeide:
Laten wij naar het huis des HEREN gaan” (vs. 1). Hij heeft Jeruzalem lief,
“want daar staan de zetels van het huis van David” (vs. 5), en hij bidt haar
vrede toe: “Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u;
om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoe-
ken” (122:8,9).

In de toekomst zal Jeruzalem opnieuw Gods hoofdstad zijn, en de gelovigen
zullen daar “van jaar tot jaar heentrekken” (Zach 14:16). Is “Laten wij naar
het huis des HEREN gaan” (122:1) in verband daarmee ook uw verlangen? Dan
bent u iemand die het Koninkrijk van God verwacht; de dag dat God zal wo-
nen bij de mensen. J.M.



God in gesprek

32 “de vertrouwelijke omgang van de Heer

In eerdere artikelen in deze serie hebben we vooral gekeken naar de manier
waarop God “vele malen en op vele wijzen” tot mensen spreekt. We willen
ons nu echter concentreren op het spreken van mensen tot God, aan de hand
van voorbeelden uit de Schrift. In dit artikel zal het meer over de vorm en
algemene principes gaan. In volgende artikelen gaan we meer in detail naar
individuele gebeden kijken. We zien in het Oude Testament twee vormen van
gebed. Er zijn gebeden op vaste momenten, regelmatig terugkerende gele-
genheden, en gebeden op willekeurige momenten, als er ineens rede toe is
God iets te vragen of dank te zeggen. Daarnaast zien we hoe er aan de ene
kant persoonlijke gebeden direct tot God gericht worden, en aan de andere
kant gebeden die via een bemiddelaar gebracht worden. We moeten daarin
geen grote verschillen zoeken, maar aspecten van gebed die ons geleerd wor-
den. Zo maakt de middelaar het volk veel meer bewust van de heiligheid van
God, en dat er door zonde toch een kloof is tussen Hem en mensen.

In de wet lezen we hoe de priesters elke dag bij zonsopgang en zonsonder-
gang een reukoffer brachten in de tabernakel (Ex 30:7-8). Dat gebeurde op
het reukofferaltaar in het heilige. In het Nieuwe Testament zien we terloops
dat dit de gelegenheden waren waarbij er samen gebeden werd. Zacharias,
de vader van Johannes de Doper, had dienst in de tempel en bracht dit reuk-
offer, en “heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur
van het reukoffer” (Luc 1:10). Het woord ‘buiten’ is het plein binnen het
tempelcomplex maar buiten het hoofdgebouw. Het volk bidt samen als de
priester – in dit geval Zacharias – het reukwerk op het altaar brengt. David
laat ons het verband zien, waardoor een symbool duidelijk wordt: “Laat mijn
gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen
als het avondoffer zijn” (Ps 141:2). Dit is Hebreeuws parallellisme (hetzelfde
zeggen met andere woorden): gebed en opgeheven handen, en daarnaast
reukwerk en avondoffer. Hij spreekt over gebed als reukwerk voor Gods aan-
gezicht. In de woestijn was de wolkkolom boven de tabernakel het zichtbaar
teken van Gods zichtbare aanwezigheid. Je ziet het beeld van rook van het
“geurige reukwerk” zich vermengen met de rook van de wolkkolom, als een
beeld van de gebeden die tot God komen door bemiddeling van de priester,
die het heiligdom binnen mocht gaan om het reukwerk te brengen. Met deze
gebeden is sprake van een vast tijdstip en een middelaar. De dag beginnen
en eindigen met een gebed tot God is zeker een nuttige les. Daarnaast zien
we Daniël, in ballingschap in Babel, die driemaal per dag tot God bidt; moge-
lijk in vergelijking met het driemaal daags nuttigen van voedsel. Zijn vijan-
den weten dit ook, en geven hem aan bij de koning (Dan 6:11-15).



Waar de mens echter hardleers in blijkt te zijn, is de verkeerde manier van
benaderen van God. Willen we tot God komen dan zullen we ons bewust
moeten zijn van Zijn heiligheid, en van de manier waarop we Hem benade-
ren. De wijze woorden van Salomo zijn: “Wees niet te snel met uw mond, en
laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van
God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woor-
den weinig in aantal zijn” (Pred 5:2). Hiermee zegt hij uiteraard niet dat we
niet tot God moeten bidden, maar dat we, indien mogelijk, even nadenken
over wat we eigenlijk willen zeggen of vragen. God is in de hemel, dat wil
zeggen hoog verheven, en wij zijn sterfelijke mensen. Op zich is het dus al
heel bijzonder dat wij zo tot God kunnen naderen. Maar helaas heeft de
mens de neiging om eerbied te vertalen in ‘heel veel woorden’. Er zijn gebe-
den vastgelegd (niet in de Bijbel) die uitgesproken werden op de Grote Ver-
zoendag, en daarin is heel veel herhaling: “O Heer, doe dit ter wille van uw
Naam, doe dit ter wille van uw waarheid, doe dit ter wille van uw verbond,
doe dit ter wille van uw grootheid”; en dat veertig keer; of in totaal zeventig
maal met andere woorden: “Antwoord ons, o Heer, antwoord ons. Antwoord
ons, o onze God, antwoord ons. Antwoord ons, U die volmaakt bent, ant-
woord ons”. Dit lijkt meer op de steeds herhaalde woorden op de Karmel tot
een dove Baäl (1 Kon 18:27) dan op woorden tot een levende God. Het is niet
voor niets dat Jezus zijn discipelen waarschuwt: “Als u bidt, gebruik dan
geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de
veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet
gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt” (Mat
6:7,8). Waar hier staat ‘omhaal van woorden’ staat in de grondtekst iets
waar vertalers moeite mee hebben, omdat het geen bestaand Grieks woord
is. Het is de combinatie van het woord ‘spreken’ voorafgegaan door het
nietszeggende batta: battalogeō. Vandaar de gedachte dat het om nietszeg-
gende klanken gaat. Er is echter een suggestie dat Matteüs hier de tweede en
laatste letter van het Hebreeuwse alfabet gebruikt, Bet en Tau, verwijzend
naar een gebruik van acrostichons, dat wil zeggen dat iedere volgende zin
begint met een opeenvolgende letter uit het alfabet. Psalm 119 is een voor-
beeld waar dat in een lied gedaan is. Jezus zou dan zeggen dat een gebed
dat met Abba (Vader) begint voldoende is, en dat de rest van de letters van
het alfabet maar overgelaten moeten worden aan degenen die “voor de
schijn lange gebeden doen” (Luc 20:47). Nu kunnen we natuurlijk kritisch zijn
op Joodse gebruiken, maar we zien ook in het streven naar vroomheid in de
Middeleeuwen hoe bijvoorbeeld getijdenboeken ontstaan, met vaste gebeden
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op vaste momenten. Dat komt in onze tijd nog steeds voor, als gebeden wor-
den vastgelegd in een boek waaruit het voor de gelegenheid toepasselijk ge-
bed wordt voorgelezen. Het ideaal dat God als liefdevolle Vader naar Zijn
kinderen luistert gaat daarmee wel verloren.

Het is opvallend hoeveel Jezus te zeggen heeft over de vorm van gebeden. In
de Bergrede is het eerste wat Jezus hierover zegt: “En wanneer u bidt, zult u
niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synago-
gen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen ge-
zien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wan-
neer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in
het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het
openbaar vergelden” (Mat 6:5,6). In Lucas vinden we zelfs twee gelijkenissen
over gebed; de eerste over het volharden in gebed, en de tweede de Farizee-
ër en de tollenaar. En tot slot geeft Jezus zijn discipelen ook een model van
een gebed, dat we zowel in Matteüs als Lucas vinden. De twee wijken wat
van elkaar af – mogelijk een aanwijzing dat het niet de bedoeling is om dit
als een soort vast gebed over te nemen. Maar we zien ook dat het Grieks een
soort rijm kent – blijkbaar om het gemakkelijk te kunnen leren. Hier moet
wel een kanttekening bij worden geplaatst. Oudere vertalingen (maar ook de
HSV) zijn gebaseerd op de Textus Receptus (de standaardtekst op basis van
het werk van Erasmus). Daarin staat een slot dat in veel handschriften niet
voorkomt. Mogelijk is dat gebaseerd op 1 Kronieken 29:11. Bovendien is de
tekst van Lucas aangepast om nagenoeg gelijk te zijn aan Matteüs.

Met dit gebed leert Jezus zeer nuttige aspecten van gebed. We kijken naar
de langere tekst in Matteüs. Wat allereerst opvalt is de heel compacte vorm.
Zoals de Prediker al aanbevolen had, staat er geen woord teveel in. Het eni-
ge is de toevoeging na “Onze Vader”, “die in de hemelen zijt”. Maar is dit
wel een overbodige toevoeging? We vinden de uitdrukking vaker, en mogelijk
is er wel een verband met diezelfde woorden van de Prediker “Want God is in
de hemel en u bent op de aarde”; en zoals we zagen was dat vooral een aan-
moediging om te bedenken tot Wie je spreekt. God zegt ook door Jesaja:
“Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan
uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Jes 55:9). Maar tegelijker-
tijd: “Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en
nederige van geest” (Jes 57:15). Gebrek aan nederigheid is het grootste kri-
tiekpunt van Jezus over de gebeden van sommige van zijn tijdgenoten.

Het modelgebed begint met drie korte zinnen: “Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede” (Mat 6:9,10). In het Grieks heeft
vooral het eerste woord in de zin nadruk, en de drie werkwoorden staan
steeds vooraan. Bovendien zorgt de werkwoordsvorm ook voor extra nadruk.

34

God in gesprek met mensen



6. de mens aan het woord

Het begint dus met een bede dat Gods plan snel verwezenlijkt mag worden:
“de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEER vervuld worden!” (Num
14:21). Dat is het belangrijkste. Het is wat ironisch dat dit gebed hardop her-
haald wordt door mensen die niet uitzien naar de komst van Gods Koninkrijk.
Het verheerlijken van Gods naam zien we vaker als het uiteindelijke doel van
degenen in de Schrift die God dienen. Daarmee vragen we met dit gebed ei-
genlijk of Gods wil mag geschieden en niet de onze. Dat is ook de bede van
Jezus in de hof, waar Hij vraagt of de beker weggenomen kan worden, maar
Hij wil dat Gods wil gebeurt en niet die van Hemzelf. Dat is dus de uitgespro-
ken wens van degenen die dit gebed gebruiken. Daarna volgt een zin “Geef
ons elke dag ons dagelijks brood” (vs. 3). Het woord brood is het gewone
woord voor eten, en gaat dus over onze eerste levensbehoeften. Vertalers
worstelen met het Grieks, mede door het woord ‘dagelijks’ dat we nergens
anders in het Grieks vinden. Recente studies hebben aangetoond dat het
woord waarschijnlijk gebruikt werd voor het rantsoen van een slaaf voor één
dag. Dan zou met de zin bedoeld worden: “Geef ons vandaag enkel wat we
vandaag nodig hebben”. Het laat zien dat we beseffen dat ons geloof groter
is als wij iedere dag bewust zijn van onze afhankelijkheid van God, in plaats
van bezittingen op te stapelen – niet te rijk, maar ook niet te arm. Daarna
volgt de zin: “vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren
vergeven”. In Matteüs wordt de boekhoudterm ‘schuld’ gebruikt, waar Lucas
de bedoeling laat zien met het woord voor zonde. Hiermee denken we ook
aan de gelijkenis van de slaaf van wie een torenhoge schuld kwijtgescholden
wordt, en die vervolgens zijn medeslaaf voor een klein bedrag laat opsluiten
(Mat 18:23-35). De toevoeging “zoals wij ook onze schuldenaren vergeven”
kunnen we natuurlijk niet zeggen als we zelf vergelijkbaar zijn met die slaaf.

Wat dit gebed ons dus laat zien, is dat we na moeten denken voordat we een
gebed uitspreken. Wat wil ik eigenlijk vragen? Met dit gebed zeggen we:

• Gods wil is bepalend, en mijn wil is daaraan ondergeschikt. Ik zoek voor-
al Gods koninkrijk, en al het andere komt vanzelf (Mat 6:33).

• Ik wil enkel ontvangen wat God voor mij noodzakelijk acht om te leven.

• Ik heb vandaag allen vergeven die mij iets aandeden en daarom durf ik
God om vergeving te vragen.

Door deze opsomming zien we hoe bijzonder dit gebed is, en hoe zeer het de
boodschap van de Bergrede onderstreept. Beschrijft dit werkelijk wat wij
echt willen? Daarnaast zien we in de evangeliën ook het beeld van een mid-
delaar bij onze gebeden. Johannes geeft de woorden van Jezus weer: “wat u
ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen” (Joh 14:13) of “wat u ook
maar van de Vader vraagt in Mijn Naam ...” (15:16). M.H.
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Leven in de verwachting van het Koninkrijk
In de tijd van Jezus en de apostelen stonden gelovigen bekend als mensen 
die het Koninkrijk van God verwachtten, door de spoedige terugkomst van 
Christus uit de hemel.

Dit boek gaat over het leven van zulke mensen. Van de eerste mensen die 
God schiep, tot hun verre nakomelingen in onze tijd. Wat bedoelen zij 
met dat Koninkrijk? Waarom kijken zij daar naar uit? En dat al duizenden 
jaren! Je moet toch wel heel idealistisch, wanhopig of ontevreden zijn, 
wil je dat geduld op kunnen brengen... Toch?

Wat bij nadere beschouwing echter opvalt, is dat zij niet in de eerste 
plaats iets anders, beter of fijner, voor zichzelf zoeken dan het tegen-
woordige ‘tranendal’. Natuurlijk kennen ze lijden en verdrukking, soms 
zelfs veel, om maar te zwijgen van de dood. Natuurlijk hebben ze vragen 
daarover, ook aan God. En als het hen goed gaat, zij zelfs rijk zijn, ver-
wachten zij toch iets dat veel beter is dan het beste en mooiste op aarde 
nu, het beste en fijnste dat ze nu hebben. Waarom? Hoe kan dat?

Als David nadenkt over de toestand op aarde en het leven van de mens 

nu, vindt hij in het eerste Bijbelboek Gods doel met de schepping van de 
aarde en de mens. Hij ziet dat de harmonie tussen God en mensen is ver-
broken door de zonde. Wie in God geloven, verwachten het herstel van de 
toestand zoals die ‘in het begin’ was. Geen verbetering van de huidige 
toestand, een voortzetting van het leven nu in betere omstandigheden, 
maar een totaal nieuwe toestand op aarde, waarin niet de mens god is, 
maar God. Dat is wat hun leven inhoud geeft en bepaalt; want het is niet 
iets dat alleen voor de toekomst is, maar ook voor het nu.

Wie gelooft in de komst van Gods Koninkrijk en het volhardend in gebed 
verwacht — vragend of het spoedig mag komen — richt zijn of haar leven 
geheel daarop. Die mens leeft als burger van dat Rijk, waarvan de Koning 
nu (nog) in de hemel is; laat zich nu al veranderen tot een nieuwe mens, 
die leeft naar Gods wil naar het voorbeeld van Christus. Dat is het leven 
in de verwachting van het Koninkrijk dat God vraagt van wie Hem ernstig 
zoeken, gelovend dat Hij doet wat Hij gezegd heeft.
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