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Licht op de dag van de Here
15. De verheerlijking van Gods naam

Naast het in artikel 14 genoemde, is er nog een ander verband tussen de verlossing van Israël in de eindtijd en die door de uittocht uit Egypte. En die is te
zien in het uiteindelijke doel daarvan. In Jesaja 65:18,19 zagen we al eerder
dat God het oog van Israël richt op wat volgt op hun benauwdheid en verlossing: “Maar u zult u verblijden en juichen voor eeuwig over wat Ik schep, want
zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen
over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk.” De vreugde over hun verlossing en dus voortbestaan, leidt tot verheerlijking van Gods naam. De naam die
zegt wat God is en wil zijn voor Zijn volk. De naam die betrouwbaar is omdat
Hij doet wat Hij gesproken heeft. Alles wat gebeurd is, ook in die laatste vreselijke strijd, heeft God vooraf bekendgemaakt aan dit volk. Jesaja was door
God geroepen om vooraf het evangelie bekend te maken. Hij sprak als de Profeet die zou komen in de naam van de HERE, dat hij was gezonden “om uit te
roepen het jaar van het welbehagen van de HERE en de dag van wraak van onze
God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in
plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal
hen noemen: Terebinten van de gerechtigheid, een planting van de HERE, tot
zijn verheerlijking” (Jes 61:1-3). En dit samengaan van verlossing tot verheerlijking van God zien we telkens weer in de Schrift. Bij de Schelfzee zegt God:
“Ik zal Mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht ... En de
Egyptenaren zullen weten, dat Ik de HERE ben, doordat Ik Mij verheerlijken zal
aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters” (Ex 14:18). Deed God dit omdat Hij ‘beroemd’ wilde zijn? Ging het niet hierom dat Hij wilde dat de andere
volken Hem zouden kennen als de enige en almachtige God, zodat ze Hem zouden vrezen en Zijn volk met rust zouden laten? En dat zij in die rust die zij
zouden hebben, door hun leven in Gods dienst die volken zouden kunnen leren
hun God te dienen, zodat ook zij Zijn heil zouden kunnen ontvangen? Die verkondiging ging al uit van de woorden in het danklied dat zij zongen aan de oever van de Schelfzee: “Wie is als u, onder de goden, HERE, wie is als U, heerlijk
in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?” (Ex
15:11). Uit de gedeelten over de grote strijd die we nu al vaak onder ogen
hebben gehad spreekt hetzelfde. In Jesaja 66: “(de tijd) komt om alle volken
en talen te vergaderen: zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien”; en de
weinigen die van die volken in leven blijven na Gods gericht in het land Israël
zullen door Christus naar hun landen worden gestuurd “opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen”; wat ertoe zal leiden dat alle Israëlieten
die nog onder hen wonen naar het land van hun vaderen zullen worden gebracht (Jes 66:18-20; zie ook 60:4, 8 en 9). Tot ‘Gog’ moet Ezechiël zeggen:
“In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn
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land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen, o Gog,
de Heilige betonen zal” (38:16; zie ook vs 23 en 39:27). Het zenden van de
overlevenden zien we mogelijk hier ook weer terug: “Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik op hen gelegd heb.” Maar het gaat verder dan
dat: “Het huis van Israël zal weten, dat Ik de HERE hun God ben, van die dag af
en voortaan. En de volken zullen weten, dat het huis van Israël om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan; omdat zij Mij ontrouw geworden waren,
had Ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de hand van
hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen” (Ezech 39:21-23).
Israël zal voortaan God, de HERE, dienen. De Messias zal over hen regeren, samen met zijn engelen en zijn tot eeuwige en volmaakte mensen veranderde
volgelingen. Israël zal, als Gods eerstgeboren zoon, ongekende zegeningen
ontvangen. Maar wat zal dit voor resultaat buiten Israël hebben? Op verschillende plaatsen zien we dat de volken zullen moeten leren God te dienen. Ze
zullen gezegend worden als ze Christus en zijn medewerkers gehoorzamen.
Jesaja spreekt over de tijd dat Gods heerlijkheid zetelt in Jeruzalem: “Volken
zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang” (60:3);
“De zonen van uw verdrukkers zullen deemoedig tot u komen, aan uw voeten
zullen al uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u noemen: De stad van
de HERE, het Sion van de Heilige van Israël. Terwijl u eertijds verlaten was en
gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal,
tot een vreugde voor geslacht op geslacht.” Dat zal Israël nog duidelijker laten
zien “dat Ik, de HERE, uw Redder ben en uw Verlosser, de Machtige van Jakob” (60:14-16). In Zacharia zien we “Allen, die zijn overgebleven van alle
volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar heentrekken om
zich neer te buigen voor de Koning, de HERE van de heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren” (14:16).
Zal dit gemeend van hen zijn? Van velen ongetwijfeld wel. Maar zoals altijd
zijn er mensen die net doen alsof ze Christus dienen. In Psalm 66 wordt gezegd
dat mensen God, uit angst voor de gevolgen als zij Hem niet verheerlijken,
Hem veinzend hulde brengen (Ps 66:1b-3). En zoals nu het geval is zijn er ook
dan die Christus niet willen gehoorzamen. Zij zullen daarvoor gestraft worden,
en niet delen in de zegeningen die de gehoorzamen ontvangen (zie Jes 60:12,
Zach 14:17-19). Ook zal strengheid nodig zijn, gezien wat in Psalm 2 wordt
gezegd over de houding tegenover Christus, met de aanbeveling: “Dien de HERE
met vreze en verheug u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en u
onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig
allen die bij Hem schuilen” (Ps 2:11,12). Alle reden dus om dit nu al te doen,
zodat wij niet behoren tot degenen die straks Gods toorn ervaren, maar in de
heerlijkheid van Christus mogen delen. (Slot)
J.K.D.
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Overdenking
De brieven aan Korinte zijn wat afwijkend van de andere
brieven in het Nieuwe Testament. We hebben twee uit een
reeks brieven die uitgewisseld zijn tussen Paulus en de gemeente

in Korinte. Hierdoor weten we in meer detail wat er speelde, en van enkele van de problemen waar jonge gemeenten mee geconfronteerd werden. Het was een gemêleerd gezelschap. Er waren zowel Joden als nietJoden, er waren slaven, maar ook meesters die slaven hadden. Als je het
leven ziet dat sommigen van hen geleid hadden (ontuchtplegers, overspeligen, schandknapen, dieven, lasteraars, uitbuiters — 1 Kor 6:10,11), dan
besef je de grote moeite die het gekost zal hebben om samen een gemeente te vormen. De Joden zouden gruwen van sommige praktijken, en
zouden er onderlinge spanningen zijn. Zonder naar de specifieke problemen en vragen te kijken, zien we dat het om drie soorten punten gaat.
Het eerste is een gezonde leer, blijven bij wat hen geleerd is, en tegelijk
groeien in die leer. We zien dat Paulus in de 1e brief uitgebreid ingaat op
de opstanding, omdat sommigen zeggen dat er geen opstanding is. Dat is
dan waarschijnlijk ingegeven door Griekse leer, waar materie (d.w.z. alles wat stoffelijk en tastbaar is, dus ook het lichaam) tijdelijk is, en dat
het niet gaat om het stoffelijke maar om het geestelijke. Voor wie dat
gelooft is dat niet te rijmen met het concept van een opstanding waarbij
je juist weer in een lichaam bent. Tegelijk zou voor Joodse Christenen in
hun midden de opstanding iets vanzelfsprekends zijn. We zien dat de
juiste leer de basis is. In onze tijd zien sommigen de leer als het belangrijkste, maar het is alleen een begin. Zonder een juiste leer te hebben
zijn de volgende stappen onmogelijk. De leer is een basis voor de doop,
en daarna is het belangrijk om door Bijbelstudie die leer steeds verder
uit te diepen zodat alles steeds meer vanzelfsprekend wordt.
Het tweede punt is de persoonlijke verantwoordelijkheid, om gedrag te
tonen in overeenstemming met het geloof. Soms is er van wat grovere
misdragingen sprake, zoals we in de eerste brief tegenkomen. En in de 2e
brief wijst Paulus hen er op dat ze, na iemand berispt te hebben, ook in
staat moeten zijn te vergeven. Maar de persoonlijke verantwoordelijkheid om een goede discipel te zijn gaat uiteraard veel verder. Proberen
te leven zoals God vraagt gaat de ene keer wat beter dan de andere. Het
gaat erom dat we het naar ons beste vermogen doen. En de doop is symbool van dat nieuwe begin: “niet ik leef, maar Christus in mij”.
Dan het derde punt, waar ik mij hier vooral op wil concentreren. Dat is
de eenheid. Die komt in veel verschillende vormen naar voren. We zien
dat in de 1e brief hoofdstuk 12, in de beschrijving van het ene lichaam
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waar de gelovigen deel van uitmaken, maar ook in de oproep om geen
partijschappen te vormen. Maar dit punt bevat ook veel meer; en vele
van de moeilijke onderwerpen over de positie van zusters, over kleding,
over voedsel, hebben hiermee te maken. Juist in dit verband zien we 36
maal in deze twee brieven dat Paulus hen aanspreekt met “broeders” —
wat in de NBV steeds met broeders en zusters vertaald wordt. Dit geeft
ook wel de bedoeling weer, want Paulus spreekt tot allen. Maar broeder
is geen titel, het geeft een relatie aan. De onbaatzuchtige liefde waar
Paulus het hier veel over heeft, wordt vaak weergegeven als broederliefde, de liefde die er bestaat binnen een gezin. Toch merk ik soms dat
broeder een titel is geworden. Dan wordt alleen gelet op de eerste twee
punten die ik noemde, de gezamenlijke leer en dat je je gedraagt, en
dan ben je een ‘broeder’. Zo spreken mensen mij soms aan in een brief
of e-mail, zonder me te kennen. Voor velen geldt: als je zegt Christen te
zijn, dan ben je ‘broeder’. Maar laten we teruggaan tot de basis. Broeder
en zuster (broer en zus) ben je alleen als je tot hetzelfde gezin behoort.
Het gaat mij er niet om te proberen onderscheid te maken tussen wie
wel of niet tot het gezin behoort, maar de gevolgen die het beeld heeft.
Waarom legt Paulus dan zoveel nadruk op dit derde punt. Immers u
streeft er zelf naar een volgeling van Christus te zijn. Waarom is dan het
ene gezin belangrijk? Ik denk dat er twee redenen zijn, zowel nu als in de
toekomst. We zien de sterke nadruk op de liefde voor elkaar, om alles
voor elkaar over te hebben. We zien hoe Mozes vraagt uit het boek des
levens geschrapt te worden, als hiermee het volk gered wordt. Ook Paulus zou alles opgeven, als hiermee zijn volksgenoten behouden zouden
worden. We zien in bijna alle brieven van Paulus de liefde die hij voelt
voor zijn bekeerlingen; maar die is ook wederzijds. We lezen over hun
voorbede voor Paulus, en ook hun dankbaarheid als hij behouden is gebleven in wat blijkbaar zeer zware beproevingen waren. Juist in de brieven aan de gemeente in Korinte vinden we een lange uitleg van Paulus
over de liefde, en wel de onderlinge liefde als het hoogste dat zij kunnen
bereiken. Paulus laat zien dat de andere gaven die zij zo mooi vonden,
verbleken bij de onderlinge liefde. Hij zegt dan: “De liefde is geduldig en
vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet
boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze” (1 Kor. 13:4-7). En hij eindigt met de stelling: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
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de grootste daarvan is de liefde” (1 Kor 13:13). De liefde is blijkbaar belangrijker dan al het andere. Ervaart u dat ook zo? Hoe werkt dat dan?
Laten we teruggaan tot de achtergrond van deze gemeente. Het was een
gemêleerd gezelschap. Joden, Grieken, slaven, meesters, rijken en armen. Rijken die tijdens liefdemaaltijden teveel dronken, en armen die
geen geld hadden voor eten, maar ook sommigen met een onbeschrijfelijke achtergrond. Zij moeten leren samenwerken en een eenheid vormen. Zij moeten de onbaatzuchtige liefde voor elkaar gaan voelen. Dat
gaat niet vanzelf. Deze broeders en zusters worden bijeengehouden door
hun geloof. Zonder dat zouden velen nooit met elkaar omgaan. En zij
moeten leren: “acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan
uzelf”. Maar dan blijft de vraag: waarom? Waarom niet een gemeente
met bekeerde Joden, en een andere met bekeerde slaven of armen enz.?
Ik denk dat er twee antwoorden zijn. Eerst het heden. De beste leerschool is als het heel moeilijk is. Dan moet u er echt aan werken en gaat
het niet vanzelf. Dan beseft u wellicht ook beter dat Christus zichzelf
niet gaf om zelf het Koninkrijk te bereiken, maar om een verlossing mogelijk te maken voor allen die zijn Vader roepen zou, uit alle lagen van
de bevolking. En dan de toekomst. In het Koninkrijk worden we niet geacht zelf ergens in een hoekje ‘zalig’ te zitten zijn, maar om met elkaar
Christus te helpen bij zijn regering. Ik denk dat we daarbij de talenten
inzetten die we hebben leren ontwikkelen. Het heden is onze leerschool,
we zijn allen verschillend, maar acht u de ander belangrijker dan uzelf?
Als je met anderen samen moet gaan werken, dan is het opvallend dat je
vaak geneigd bent je aangetrokken te voelen tot mensen met eigenschappen die je liggen en je te ergeren aan mensen die deze eigenschappen
niet hebben. Je gaat op de dingen letten waaraan je je stoort, en dat
bepaalt je beeld van iemand. Maar als je aan het ideale gezin denkt, dan
ken je je broer of zus. Je weet wat hun sterke en zwakke kanten zijn, en
je waardeert hen voor de dingen die ze kunnen in plaats van je alleen te
richten op hun zwakke kanten. Je snapt hoe ze in elkaar zitten, omdat je
samen zoveel hebt meegemaakt en weet hoe ze gevormd zijn.
Zo gebruikt Paulus naast het beeld van een gezin ook het beeld van een
lichaam. Ieder deel is verschillend, maar samen kan het alles. Een oog is
geschikt om te zien, maar is erg kwetsbaar. Een hand is sterk, maar heeft
leiding nodig om te zien waar het die kracht in moet zetten. Zo is ook
iedere broeder of zuster anders, en hebben ze allemaal andere gaven.
Een mens kun je vergelijken met een schoolrapport: er staan goede cijfers en wat zwakkere cijfers op. Een leerling alleen wijzen op zijn slechte vakken moedigt niet aan. Ons werk lukt ook het best als we onze sterke eigenschappen kunnen gebruiken.
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Terug naar het beeld van een lichaam: “Als het hele lichaam oog zou
zijn, waarmee zou het dan kunnen horen?” De leden van een gemeente
verschillen van elkaar, en geen enkele bijdrage is overbodig. Maar we
zien ook dat een lichaam probeert te compenseren als iets niet goed
werkt. Andere delen proberen dit dan op te vangen. Het lichaam is een
prachtig voorbeeld hoe een gemeente, met Christus als hoofd, behoort te
werken. Maar het gaat niet altijd soepel, want het is een leerproces — en
mogelijk raken we nooit uitgeleerd. En juist als het stroef gaat is er de
band van de liefde, die doet beseffen wanneer het te zwaar wordt voor
een broeder of zuster, zodat je weet wanneer je bij kunt, ja moet, springen, om je niet te ergeren aan de zwakke kanten van je broeder of zuster. Maar ook om open te kunnen zijn over jezelf, om hulp te vragen, om
aan te geven wat je moeilijk vindt. Dat vinden we soms het moeilijkste.
Ik ben eerder geneigd God om hulp te vragen dan mijn broeder of zuster,
maar is dat wel reëel als God mij hen heeft gegeven om me te helpen?
Negeer ik dan niet Gods oplossing voor mijn probleem?
De gemeente van Korinte is een voorbeeld. Een jonge gemeente, met
veel grote onderlinge verschillen. We zien de voorbeelden in de 1e brief:
De zwakke wordt verleid door wie denkt offervlees te kunnen eten; de
arme gaat hongerig naar huis en de rijke dronken; de diensten lijken op
een ‘Poolse landdag’, omdat ze graag met gaven pronken; ze beginnen
rechtszaken tegen elkaar; er is partijdigheid en tweedracht.
Maar in de 2e brief zien we dat het al wat beter gaat. Het aantal problemen is afgenomen. Ja, er zijn andere punten waarop Paulus hun aanspreekt, maar ook daar zullen ze van leren. Tegenwoordig zijn de problemen anders. De maatschappelijke verschillen tussen de leden zijn kleiner
dan toen, maar de eenheid in het geloof is helaas ver te zoeken. En die
eenheid is nodig voor het voortbestaan van de gemeente. Daarom geeft
Paulus ook ons gereedschap om te leren. Het gaat om een eenheid in geloof, die wordt gedragen en versterkt door broederliefde. Dezelfde beelden gebruikt Paulus ook in de brieven aan Kolosse en Efeze, een lichaam
dat bijeengehouden wordt door leden die zich ten dienste stellen van het
geheel, met de ware liefde als drijfveer: “Dan zullen we, door ons aan de
waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien
naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam
samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het
lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde” (Efez 4:15,16). Een belangrijke les uit deze brieven is daarom, dat zonder gemeenschappelijk
geloof, en zonder liefde voor de waarheid van wat we geloven, en liefde
voor God, Christus en medebroeders en -zusters, de gemeente van Christus verzwakt en uit elkaar valt.
M.H.
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christen als discipel
2. De leraar en zijn leerlingen

De leraar
Wie is de Leraar? Deze vraag mag kinderlijk, en het antwoord erop vanzelfsprekend lijken, maar we kunnen er geweldige dingen uit afleiden. Alles wat
wij behoren te weten met betrekking tot het discipel zijn, is in Hem het
meest volledig geopenbaard. Maar het beeld dat Hij oproept wordt scherper
voor wie de moeite neemt zijn invloed op zijn eerste discipelen nauwkeurig
na te gaan. Deze weerspiegeling van het beeld van de Here in zijn discipelen, past waarschijnlijk beter bij ons zwakke geestelijke gezichtsvermogen
dan het visioen van zijn verblindende heerlijkheid. Zoals ongeoefende zintuigen door het blad, de bloem en de vrucht van een plant of boom de warme, levengevende kracht van de zon leren kennen — die zo ver verwijderd,
zo reusachtig groot, en zo brandend heet is, dat we ons er geen voorstelling
van kunnen maken. En wat een Zon is Jezus Christus!
Gaan we na welke verschillende typen mannen zich bij Hem aansloten, en
hoe zij in genade naar Hem toe groeiden, dan wekt het wonderbaarlijke geheim van zijn kracht telkens weer verwondering. Die mannen zelf leerden —
toen zij aan Jezus’ roep gehoor gaven vanuit vissersboten in Galilea, vanachter de tafel van een tollenaar, vanuit de diepten van de wanhoop van de
zonde, vanuit de moordzuchtige haast op de weg naar Damascus — dat hier
geen sprake was van alleen maar een genie, dat hun onwetendheid had verblind, hen had gevleid om hun snelheid van begrip, hun verwachtingen had
aangewakkerd, of hun wereldse eer en macht had geboden. Deze “van God
gekomen Leraar” (Joh 3:2) was in staat een bereidwillige toewijding te wekken bij mannen die heel weinig gemeenschappelijk hadden, behalve hun
eenvoud van ziel, oprechtheid van hart, en kinderlijk vertrouwen dat Hij in
al hun noden kon voorzien.
Hij was geen filosoof als Socrates, die gebruik maakte van een scherp verstand bij vraag en antwoord, bij veronderstelling en stelling, bij logische
definitie en bewijzen uit het ongerijmde. Hij omkleedde zijn leer niet met
ingewikkelde stijlvormen, maar gaf rechtstreekse verklaringen. Zijn vele
ongedwongen vertellingen waren zelfs voor een kind te volgen. Zijn kernspreuken en gelijkenissen waren nooit koud en knap met een oppervlakkige
glans, maar diep en onderzoekend, vol geestelijke waarheid. Hij was één
met zijn onderwerp: “genade en waarheid” leerde Hij, en deze “zijn door
Hem gekomen”. Niets kon Gods woord scheiden van het vleesgeworden
Woord (Joh 1:17,14). En toch was Hij in al zijn verhevenheid, vanwege zijn
goddelijke zending en hoge bestemming, zeker niet Iemand die zich op af8

‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn’
(Lucas 14:27)
stand van hemelse wijsheid bediende. Hij “ging de berg op”, maar niet om
vanaf de top met donderende stem zijn luisteraars beneden toe te spreken:
“en nadat Hij Zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En Hij
opende zijn mond en leerde hen” (Mat 5:1,2). Niet met een zijige stem, zoals velen die in zijn naam zeggen te spreken zich aanwennen, maar als
‘gewoon’ Mens en Onderwijzer. Hij, die Zich erop beriep ‘de Waarheid’ te
zijn, is bij hen “in- en uitgegaan” (Hand 1:21). Met andere woorden: Hij was
dagelijks in hun midden. Zij kenden Hem in zijn vermoeidheid en verdriet,
in zijn honger en dorst, in zijn droefheid en teleurstelling, misschien zelfs in
ziekte. Zij zagen Hem — wiens weergaloze woorden van genade de menigte
met ontzag vervulden, en die volkomen kalm en evenwichtig verkondigde
dat de openbaring van de Vader voortaan alleen nog via Hem aan andere
mensen werd gegeven — in de dagelijkse intimiteit van eten en drinken,
wandelen en rusten. Op zulke momenten wordt zichtbaar wat iemand werkelijk is. En toch bewonderden en beminden zij Hem steeds meer. Zij zagen
in Hem de volmaakte Mens, door en door oprecht, volkomen zuiver, en zonder één zwakke plek. Dat was wat hen, half onbewust, in Hem aantrok, terwijl zijn onverbiddelijke en ‘harde uitspraken’ de om Hem heen drommende
massa van wonderzoekers juist afstootten. Dat was waarom zij met Hem
verder gingen in zijn beproevingen. Dat was waarom we hen — nadat zij voor
een korte tijd verstrooid waren als schapen, toen de Herder door het menselijk oordeel dodelijk getroffen werd — weer vinden aan zijn zijde in zijn
overwinning. Hij gebruikte geen honingzoete woorden om hen bij zich te
houden. Hij waarschuwde hen ervoor dat zij hun discipelschap mogelijk te
licht zouden opvatten. Hij verweet hen hun gebrek aan geloof. Hij berispte
hen vanwege kleinzielige jaloezie. Hij liet niet toe dat zij zich beroemden
op hun ‘onnutte’ dienst. Voortdurend werden zij van hun stuk gebracht als
Hij op een hoog geestelijk niveau sprak, terwijl hun gedachten zich op een
lager plan bewogen. Hij betreurde hun onbegrip, keurde hun wraakgierigheid af, en verweet hun dat ze maar zo weinig geestelijk inzicht toonden —
en toch bleven zij bij Hem! Tot wie konden zij anders gaan? Hij bracht hun
eeuwig leven, en dat zouden zij nergens anders vinden. Ondanks de kloof
die er tussen hen bestond, wisten zij dat hun harten voor zijn geestesoog
open lagen; dat Hij hen door en door kende, en wist wat een ieder van hen
door zijn genade zou kunnen worden. Zij werden zich bewust van zijn medegevoel, als Hij zijn leermethoden aanpaste aan hun beperkte vermogens en
veranderende behoeften. Nu eens sprak Hij in duidelijke taal, dan weer
schilderde Hij hun in beelden voor hun ogen wat Hij hen wilde leren.
►
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De christen als discipel
Om hen te bemoedigen verscheen Hij voor de ogen van enkele discipelen in
verheerlijkte gedaante. Om hen te leren welke houding Hij van hen verwachtte, waste Hij hun voeten als een nederige dienstknecht. Maar tezelfdertijd hield Hij voor hen informatie achter, die zij op dat moment nog niet
konden verwerken. Het viel hen op hoe anders Hij hun vragen beantwoordde
dan de vragen van zijn vitterige critici. Hij gebruikte geen dooddoeners, en
confronteerde hen niet met lastige, nog spitsvondigere, vragen. Zij vroegen
Hem, bijvoorbeeld: “Here, leer ons bidden” (Luc 11:1). Met eenvoudige,
tedere worden vertelde Hij hen hoe zij dat het beste konden doen. Misschien is het hun ook niet ontgaan met hoeveel geduld Hij — zonder opmerkingen over het niet ter zake doend zijn van hun vraag — niet hun vraag beantwoordde, maar de vraag die zij hadden moeten stellen: “Zijn het weinigen, die behouden worden?” — “Strijd om in te gaan door de enge
poort!” (Luc 13:23-24). Door al hun verbijsterende, en toch zo boeiende,
ervaringen heen, beseften zij dat Hij nooit van hen eiste wat Hijzelf niet
kon of wilde doen; maar Hij vroeg wel van hen te doen wat Hij deed:
“Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook
u elkaar de voeten te wassen” (Joh 13:14).
Jezus was voor hen inderdaad de Weg. Komen tot de Vader hield in: zijn zoals Hij was. Hij had Zelf gehoor gegeven aan de roepstem van de Vader. In
een psalm stond over Hem: “U hebt mij geopende oren gegeven” (Ps 40:7).
Hij, de volmaakte Leraar, had Zelf de woorden van zijn Vader in zijn hart
bewaard, zodat Hij niet tegen Hem zou zondigen. Van een discipel die zijn
vriend wilde zijn, verwachtte Hij hetzelfde. Niet slaafs, maar als aan een
Meester die voortdurend bezig was de gehoorzaamheid te leren uit wat Hij
Zelf leed, en wiens spijze het was de wil van zijn Vader te doen.
Jezus leidde hen niet alleen op in de ongeveer drie en een half jaar dat Hij
rondtrok door het Joodse land. Na het kruis en zijn opstanding ging Hij daarmee met grote liefde en zorg verder. In de zekerheid dat de overwinning
was behaald, dat de waarheid was bewezen, en dat de weg van pijn en zelfverloochening achter Hem lag, begroetten zijn onsterfelijke lippen hen toen
als broeders, zijn liefhebbende lessen voortzettend.
Opnieuw hoorden zij verwijten over hun dwaze, ongelovige hart; volgden zij
zijn overtuigende uiteenzettingen van het door God geïnspireerde woord,
maar nu met brandende harten en een geopend verstand; stelden zij een
onbelangrijke vraag, en ontvingen als antwoord de belofte van kracht van
omhoog. En ten slotte liet Hij hen achter; niet om te mediteren over zijn
uitspraken en wonderen, maar om ervan te getuigen en ze op te schrijven —
verzekerd van zijn nabijheid in alles wat zij moesten meemaken. Hun geheugen was opgefrist en hun duisternis verlicht, met woorden die de heilige
Geest in hun mond legde en uit hun pen liet vloeien. Dit was de vervulling
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2. De leraar en zijn leerlingen
van Jezus’ belofte, dat Hij na zijn opstanding en verhoging weer bij hen zou
komen. Niet direct in zichtbare heerlijkheid, maar in de Geest, zijn aanwezigheid in kracht.
Een lange stoet — vanaf de tijd van Jezus’ omwandeling tot in onze dagen —
van mensen die het kruis van Christus dragen, en allen een- of tweemaal,
soms nog vaker, struikelen, maar ook weer opstaan, vertelt ons — door alles
wat zij volbrengen in het geloof, in gebed en hun dagelijks offer van hun
leven in dienstbaarheid — van hun Heer. Zij willen u helpen om Christus zó
te leren kennen dat u op uw beurt “de oude mens, die ten verderve [dat is:
naar de vernietiging in het graf] gaat, naar zijn misleidende begeerten” aflegt, en zijn lichte juk op u neemt, en dan “de nieuwe mens aandoet, die
naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Efez 4:22-24); en dat u vervolgens uitziet naar de dag die komt, wanneer de Meester van alle meesters zal verschijnen, om de les te horen die u
als zijn leerling heeft geleerd. Niet als theorie, als kennis, maar in de toepassing daarvan in uw dagelijks leven. Uw Leraar is de grootste van alle tijden, onvergelijkelijk wat woord en daad betreft. Hij stemt erin toe dat u
Hem uw Meester noemt: “U noemt Mij Meester [leraar] en Here, en u zegt
dat terecht, want Ik ben het” (Joh 13:13). Maar laat dit geen loze aanspreektitel van uw kant zijn, maar met het voornemen echt van Hem te willen leren hoe u als zijn volgeling moet leven.
Zijn onderwijs
Het onderwerp van Jezus’ onderwijs is gerechtigheid en goedheid. Hij toont
de Vader, die voor ons mensen gerechtigheid en goedheid is. Hij houdt u een
weg ten leven voor, die u — indien u Hem getrouw volgt — zal brengen tot
het eeuwige leven. Dat is het evangelie: het goede nieuws van het Koninkrijk van God. De aankondiging van de dag dat Gods heerlijkheid de aarde zal
vervullen, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken; van de tijd dat
Gods wil door mensen zal gedaan worden op aarde, zoals nu door Zijn engelen in de hemel; van het moment dat de ware discipelen verlost zullen worden van de zwakheid van het vlees, zodat de zonde en de dood hen niet
meer in hun macht kunnen houden. En dit alles leert Hij zijn leerlingen niet
met zijn eigen woorden, maar met de woorden van Hem, die Hem gezonden
heeft: “Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik” (Joh 8:38). “Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet” (Joh 5:20).
De leerlingen
De uitnodiging die de twaalf kregen, geldt nu voor allen zonder onderscheid
— als de genodigde de uitnodiging maar wil aannemen: “Wie wil, neme het
levende water om niet” (Op 22:17). Er zijn geen kosten aan verbonden: “Om
niet hebt u het ontvangen, geef het om niet” (Mat 10:8). Er wordt niemand
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buitengesloten op grond van ras, of geslacht, of klasse, of status: “Hierbij is
geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: u allen bent immers één in Christus Jezus” (Gal 3:28). Er is geen bovenste leeftijdsgrens, maar de vrijwillige aard van een leven in verbondenheid
met Christus stelt wel een leeftijdsgrens – niet in jaren, maar in rijpheid.
De uitnodiging aannemen betekent een keuze maken; en dat is een serieuze
stap, die alleen na overdenking en gebed kan worden genomen. Het beroep,
dat Christus in woorden vol liefde op u doet, onderstreept deze beperking:
“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Mat
11:28,29). Jonge kinderen zwoegen nog niet, en zijn nog niet — tenminste
niet bewust — belast met de zonde, mag ik hopen. Zij realiseren zich in ieder geval nog niet (voldoende) wat er voortvloeit uit het doen van die ernstige keuze: “Neem mijn juk op u en leer van Mij”.
Nog duidelijker zijn de woorden in een heel ernstige passage, die ten diepste
betrekking hebben op het onderzoeken van het hart door een discipel tot de
dag waarop hij sterft, maar ten minste inhouden dat wie deze rijpheid van
geest niet bezit van het actieve discipelschap wordt uitgesloten: “Wie van u,
die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neer om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? ... Of, welke koning, die tegen
een andere koning wil optrekken, om met hem tot een treffen te komen, zet
zich niet eerst neer om te beraadslagen, of hij in staat is met tienduizend
man iemand te ontmoeten, die met twintigduizend tegen hem optrekt? Zo
zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn” (Luc 14:26-33).
Veel van zijn discipelen voelen zich — zelfs op latere leeftijd — soms wat
onbehaaglijk bij deze woorden. Want hoewel uit het Nieuwe Testament kan
worden aangevoerd dat in de meeste gevallen niet van discipelen werd gevraagd afstand te doen van al hun bezittingen, het gaat er in de kern wel om
alles over te hebben voor het eeuwige leven in Gods Koninkrijk. Daarbij past
zowel geen vertrouwen op aards bezit als geen gemakzucht of lafhartigheid.
Of u nu uw toren wilt bouwen op de rots van het vertrouwen op het onveranderlijke woord van Christus, of dat u de strijd aangaat met de zonde, uw
eigen ik: geen van beide mag lichtvaardig ondernomen worden.
Jonge mensen moeten worden aangemoedigd de eerste stappen te zetten op
de weg die naar het ware discipelschap zal leiden (wat helaas tegenwoordig
nog maar zelden gebeurt); maar het is beter dat de volle deelname aan de
verantwoordelijkheden, en het genieten van de voorrechten hiervan, wacht
tot zij wat ouder zijn.
H.A.T./J.K.D
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Bomen in de Bijbel
7.

de acacia

Mozes kreeg in de woestijn de opdracht de tabernakel te bouwen. Daar was
veel hout voor nodig. Ze waren juist op een
plek waar veel acacia’s stonden. De acacia is
een veel voorkomende boom. Al kun je niet
spreken van de acacia, want er zijn vele
soorten. Eén soort, de acacia seyal, groeit
alleen op droge, onvruchtbare grond. De
rechte, statige bomen worden 6 tot 8 meter
hoog. Hun hout is hard en wordt niet door
insecten aangetast. De ruwe donkere bast is niet mooi, maar daaronder zit
prachtig glanzend oranje bruin hout, met een mooie nerf. Het hout is zeer
geschikt voor planken en voorwerpen. Het grootste deel van de tabernakel
werd daarom van acaciahout gemaakt. In Exodus staan wel 25 dingen die ze
van acaciahout moesten maken, zoals planken, de bijzonder voorwerpen en
al hun draagbomen. Niet alleen de stammen van de acacia waren belangrijk,
de bast werd gebruikt voor het looien (houdbaar maken) van leer. Uit de
boom kon ook kostbare gom gewonnen worden. Ook nu wordt die gom nog
veel gebruikt, vooral als bindmiddel voor verf. In de bloeitijd, eind van de
zomer, zijn de bomen een lust voor het oog. Ze hebben stekelige takken
die, omdat er meestal veel bomen bij elkaar staan, door elkaar kronkelen.
De fijne blaadjes zien eruit als varens. De bloemen zijn geel en worden
mooie pompoenachtige bolletjes. Je ziet dan al die bomen als één grote
prachtige gele kruin. De kale, dorre woestijn ziet er dan prachtig uit. Na de
bloei komen er lange eiwitrijke peulen aan, die ideaal voedsel voor de woestijndieren zijn. In Jesaja komen we de acacia ook tegen: “Ik plant in de
woestijn ceder en acacia, mirte en olijf” (41:19). Hier wordt beloofd dat
gewassen die normaal op vruchtbare plaatsen groeien, nu zullen bloeien in
de woestijn. Het kan dus niet de acacia seyal zijn, maar een soort die juist
water nodig heeft en te vinden is langs rivieren, zoals langs de Nijl in Egypte. God belooft dat een einde komt aan de dorheid van de woestijn, zodat
daar planten en bomen die normaal op vruchtbare plaatsen groeien. In Jesaja 53:2, waar we aan een acacia seyal moeten denken, zien we een prachtige verwijzing naar Jezus: “Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen, als
een wortel die uitloopt in dorre grond”. Hij groeide op als een levende, en
levengevende, boom in een geestelijke woestenij. Doordat Hij diep geworteld was in Gods woord, kon Hij de hitte van vijandschap en nijd weerstaan.
N.D.
Afbeelding: Wiki Creative Commons
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De slang in
De slang in de hof en de vurige
slangen in de woestijn
De Here Jezus zei eens tegen Nicodemus: “Gelijk Mozes de slang in
de woestijn verhoogd heeft, zo
moet ook de Mensenzoon verhoogd
worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe” (Joh 3:14,15). Met deze woorden vestigt Hij onze aandacht op
een voorval in het boek Numeri,
dat slechts zes verzen in beslag
neemt maar, naar Hij leert, een
voorafschaduwing is van zijn dood,
en daarom veel bij kan dragen tot
ons begrip van Gods verlossingswerk in Hem.
Dit voorval had plaats toen Israëls
reis door de woestijn ten einde
liep. Om oorlog met de Edomieten
te vermijden moest het volk om
hun land heen trekken, wat hen in
een bijzonder dor, steenachtig gedeelte van het Sinaï-schiereiland
bracht. Israëls ongeduld met de
moeilijkheden van de lange reis, en
met de vermeende eentonigheid
van het manna dat zij dagelijks
aten, uitte zich in een morren tegen God en Mozes: “Waarom hebt u
ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? Want er is geen
brood en geen water en van deze
flauwe spijs walgen wij” (Num
21:5). De Here strafte hen door vurige slangen onder hen te zenden;
“die beten het volk, zodat er velen
van Israël stierven” (vs .6). Waarom
gebruikte God uitgerekend slangen
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voor dit doel? Reizigers in dit gebied hebben bevestigd dat er vele
van zulke slangen zijn, maar dat is
kennelijk niet de enige reden. De
slang voert onze gedachten onmiddellijk terug tot de gebeurtenissen
in de hof van Eden, waar de slang,
“het listigste van alle dieren van
het veld”, de eerste aanleiding tot
zonde gaf, met haar voorstel tot
ongehoorzaamheid tegen God: “U
zult geenszins sterven, maar God
weet, dat ten dage, dat u daarvan
eet, uw ogen geopend zullen worden, en u als God zult zijn, kennende goed en kwaad" (Gen 3:4,5). De
woorden van de slang zijn in feite
tegen God gericht, trekken de
waarheid van Diens woord in twijfel, en verwerpen Zijn autoriteit.
Hetzelfde deed Israël in de woestijn: zij betwijfelden de betrouwbaarheid van Zijn belofte hen naar
het land Kanaän te brengen, en verzetten zich tegen zijn leiding.
De keus van slangen was dus een
treffende herinnering aan de opstand van de eerste mensen in de
hof. Ook op andere plaatsen in de
Bijbel is de slang een beeld van het
venijnige kwaadspreken en van het
lasteren van God: “De leugensprekers dwalen van de moederschoot
aan. Hun venijn is gelijk het venijn
van een slang; als een dove adder,
die haar oor toesluit ...” (Ps 58:4,5;
zie ook Ps 140:4; Jak 3:8). En evenals het gehoor geven aan godslastering en opstandigheid tegen Hem,

de woestijn
waarvan de slang het symbool geworden is, tot de dood leidde (Gen
3:19; zie ook Rom 5:12; Jak 1:15),
zo brachten ook de slangen in de
woestijn de dood. De beet van de
vurige slangen getuigde opnieuw dat
“de
zonde
de
dood
voortbrengt” (Jak 1:15).
De zware straf wekte echter de juiste reactie bij de Israëlieten, het
besef van zonde en een berouwvolle
terugkeer tot God: “Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen u
gesproken”. Zij beriepen zich op
Gods genade: “bid tot de HERE, dat
Hij de slangen van ons wegdoe”.
Hierin zien wij niet slechts het besef van zonde, maar ook het inzicht
dat zij zelf hulpeloos waren. Noch
door goede werken, noch door offers, voorgeschreven in het boek
van Mozes, konden zij hun zonde
goedmaken. Want de offers van de
wet golden slechts voor zonden zonder opzet gepleegd (Lev 4:2). Op
een andere plaats in de wet stond
geschreven: “Een ieder, die zijn
God vloekt, zal zijn zonde dragen.
Wie de naam van de HERE lastert,
zal zeker ter dood gebracht worden:
de gehele vergadering zal hem stenigen” (Lev 24:15,16). Vergiffenis
kon er dus slechts zijn buiten de
wet om, uit pure genade.
De zonde overwonnen
Mozes’ smeking ten gunste van
volk vond inderdaad genade
God; maar op een manier die
hoorzaamheid en geloof van

het
bij
gehet

volk eiste: “Maak een vurige slang
en plaats die op een staak; ieder,
die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven” (Num
21:8). Sommigen hebben in deze
voorziening een soort magie gezien,
maar zagen daarbij zowel het verband met Genesis 3 als Christus’
commentaar over het hoofd. In feite
had Gods gebod een diepe zin. Wat
Mozes moest maken was een beeld
van de bron van dat kwaad dat hun
de dood bracht, namelijk van de
slangen, maar dan ook, dank zij de
symboliek van Genesis 3, van de
zonde zelf. Maar de koperen slang
op de staak was niet meer de snelle, levensgevaarlijke vijand van de
mens; hij was dood, machteloos.
Het was een beeld van de overwonnen en geneutraliseerde zonde.
Voor de stervende Israëliet die ernaar keek was het een belofte van
Gods komende overwinning over de
zonde. Al in Genesis 3, waar de
slang, wegens zijn rol bij de eerste
zonde, voor het eerst het symbool
werd van de zonde, werd voorzegd
dat de slang eens gedood zou worden; en wel door een mens, het
zaad van de vrouw: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de
vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen
en u zult het de hiel vermorzelen” (Gen 3:15). Jezus maakte het
verband tussen deze twee passages
onderling en tussen die passages en
Zichzelf duidelijk, toen Hij Zichzelf
— de Mensenzoon, het zaad van de
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vrouw — vergeleek met de slang op
de staak: “En gelijk Mozes de slang
in de woestijn verhoogd heeft, zo
moet ook de Mensenzoon verhoogd
worden” (Joh 3:14).
Deze vergelijking tussen een lelijke
slang en de Zoon van God is, hoe
verrassend ook, uiterst leerzaam,
wat ons begrip van Jezus’ werk en
de oorsprong van de zonde betreft.
Op het kruis van Christus zien wij
niet een slang maar een mens, of
beter gezegd een menselijk lichaam, beroofd van leven, zodat al
zijn natuurlijke werkingen teniet
zijn gedaan. Hierin ligt de overeenkomst, want dat lichaam van vlees,
de zetel van onze menselijke natuur, is volgens de Bijbel ook de
zetel van de zonde en van de egoïstische begeerten die tot zonde verleiden: “Hetgeen uit de mens naar
buiten komt, dat maakt de mens
onrein. Want van binnenuit, uit het
hart van de mensen, komen de
kwade overleggingen, hoererij,
diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid,
een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand” (Mar 7:20-23).
Paulus schrijft in dit verband: “Ik
echter ben vlees, verkocht onder
de zonde ... Want ik weet, dat in
mij, dat wil zeggen in mijn vlees,
geen goed woont ... Ik ellendig
mens! Wie zal mij verlossen uit het
lichaam van deze dood?” (Rom
7:14,18,24); en: “trouwens, ook wij
allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons
vlees, handelende naar de wil van
het vlees en van de gedachten, en
wij waren van nature ... kinderen
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van de toorn” (Efez 2:3; zie ook Gal
5:17-21). Dat, zo leert de Bijbel
ons, is menselijk vlees. Maar in het
leven van Jezus kwamen alle egoïstische neigingen die Hij als mens
had geërfd, nooit tot uiting. Uit gehoorzaamheid aan zijn Vader verloochende Hij ze dagelijks. En door
het lijden van het kruis te aanvaarden overwon Hij het vlees, daarmee
de zonde voor altijd dodende:
“Want wat de wet niet vermocht,
omdat zij zwak was door het vlees
— God heeft, door zijn eigen Zoon
te zenden in een vlees aan dat der
zonde gelijk, en wel om de zonde,
de zonde veroordeeld in het
vlees” (Rom 8:3); “Hij heeft u thans
weer verzoend, in het lichaam van
zijn vlees, door de dood” (Kol
1:22); “... doordat Hij in zijn vlees
de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede
makende, de twee tot één nieuwe
mens te scheppen” (Efez 2:15).
Een banier van de natiën
Johannes geeft in zijn evangelie het
verslag van zeven wonderen die
Jezus
deed.
Hij
noemt
ze
‘tekenen’ (Grieks: semeion), openbaringen van Gods genade en Jezus’
macht om te redden. In de Griekse
vertaling van het Oude Testament,
de Septuaginta, wordt de staak
waarop de koperen slang werd geplaatst, een semeion genoemd. Jezus, verhoogd aan een kruis, is het
grootste teken van Gods reddende
liefde en macht om te redden. Dit
‘teken’ vraagt van ons dezelfde reactie als destijds van de Israëlieten:
dat wij aanvaarden wat het kruis

ons te zeggen heeft, onze schuld en
de rechtvaardigheid van Gods oordeel. Het vraagt dat wij in berouw
en in geloof Hem aanschouwen, die
de enige is die ons kan genezen, dat
wij eens en voor altijd met Hem
sterven in de doop, en vervolgens
dagelijks in gehoorzaamheid aan
Hem leven: “Of weet u niet, dat wij
allen, die in Christus gedoopt zijn,
in zijn dood gedoopt zijn? ... dit
weten wij immers, dat onze oude
mens medegekruisigd is, opdat aan
het lichaam van de zonde zijn
kracht zou ontnomen worden en wij
niet langer slaven van de zonde zouden zijn” (Rom 6:3,6);
“Wie Christus Jezus toebehoren,
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (Gal 5:24).

In de oorspronkelijke Hebreeuwse
tekst van Numeri 21 wordt de
‘staak’ een nes genoemd. Dit woord
betekent eigenlijk ‘banier’, zoals
o.a. in Jesaja 18:3 en 31:9. We zien
Christus dus verhoogd op het kruis
als een banier die God opheft,
waaronder niet slechts Israëlieten
maar velen uit alle volken en naties
zich zullen scharen: “En het zal te
dien dage geschieden, dat de volken
de wortel van Isaï zullen zoeken,
die zal staan als een banier (nes)
van de natiën, en zijn rustplaats zal
heerlijk zijn ... En Hij zal een banier (nes) opheffen voor de volken,
en de verdrevenen van Israel verzamelen en de verstrooide dochters
van Juda vergaderen van de vier
einden van de aarde” (Jes
11:10,12).
G.J.

Biblia Pauperum, Heidelbergse Catechismus (ca 1455-1458)
Hier wordt het verband getoond tussen de verhoging van Christus aan het kruis,
de verhoging van de slang in de woestijn door Mozes (rechts), en het offer van
Izaäk door Abraham met het offerlam waarin God voorzag (links).
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Ontmoeting

met:

Vanwege een hongersnood ging Abraham naar Egypte. Dan leren we
een andere Abraham kennen. Aan de grens gekomen begon hij zich
zorgen te maken. Sara was namelijk een mooie vrouw, en het risico
bestond dat een Egyptenaar hem zou doden, om Sara tot vrouw te
kunnen nemen. Hij zei tegen haar: “Zeg daarom dat je mijn zuster
bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn
leven geen gevaar” (Gen 12:13). Dit laat zien dat hij niet volledig
vertrouwde op de bescherming van God. Toen de Farao hoorde hoe
mooi Sara was, liet hij haar bij zich brengen. Abraham nam van
hem een geschenk van veel vee en slavinnen aan. Hij dacht op dat
moment, uit angst voor de dood, meer aan zichzelf dan aan zijn
vrouw. Maar God greep in, zodat Sara niet de vrouw werd van de
Farao, en Zijn plan met Abraham door kon gaan. Want God wist dat
Abraham uiteindelijk een groot geloof zou ontwikkelen. Maar Hij
beproefde hem, zoals al Zijn kinderen, om hem de zwakke plekken
in zijn geloof te tonen. Alleen zo kunnen die zwakheden overwonnen worden en kan het geloof zich steeds verder ontwikkelen.
Na terugkeer in Kanaän bleek dat er te weinig gras was voor de kudden van Abraham en Lot. Dat was ook een beproeving. Hij stond
voor de keuze: het land verlaten op zoek naar betere weidegrond,
of gehoorzaam en vertrouwend blijven in het land dat God hem gewezen had en in bezit zou geven. En nu zien we dat Abraham God
wel vertrouwde. Hij liet Lot de keuze waar hij heen wilde gaan.
Zelfzuchtig koos hij voor de vruchtbare Jordaanstreek. Abraham
verzette zich niet, maar bleef in het land Kanaän. De schrijver van
de Hebreeënbrief zegt: “Door het geloof heeft hij vertoefd in het
land van de belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten
woonde ... want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan
God de ontwerper en bouwmeester is (Heb 11:9,10 NBG 51).
In een volgende beproeving toonde Abraham dat hij niet meer
vreesde voor zijn leven, maar dat zelfs inzette om zijn neef Lot te
bevrijden. In een oorlog werd Lot weggevoerd, samen met de bewoners van het gebied waar hij was gaan wonen. Abraham bedacht
zich geen moment, maar ging met zo’n 300 man de legers achterna
om Lot te bevrijden. Hij behaalde de overwinning en keerde met

K e n n i s m a k i n g
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m e t

b i j z o n d e r e

Abraham (2)
alle weggevoerde mensen en geroofde bezittingen terug. Onderweg
kwam Melchizedek, de koning-priester van Salem, hem tegemoet
met brood en wijn, en een zegen, die toont dat God Abraham de
overwinning liet behalen: “Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde hij aan u uit.” Dat moest Abraham
ook leren erop te vertrouwen dat God hem uiteindelijk het beloofde land zou geven, en dat al zijn vijanden overwonnen zouden worden. In de volgende beproeving zien we dan ook dat Abraham niets
van menselijke koningen wilde ontvangen, maar geduldig afwachtte wat God hem geven zou. Hij wilde niet dat de koning van Sodom
hem een deel van de buit gaf, en kon zeggen: “Ik ben het die Abraham rijk heeft gemaakt” (Gen 14:19,20,23).
Kort daarna beloofde God, met een herinnering aan de beloning die
hij net van de koning van Sodom had afgeslagen: “Wees niet bang,
Abram, Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn” (Gen 15:1). Maar Abraham dacht: wat heb ik aan nog
meer bezit, als het toch naar mijn belangrijkste dienaar Eliëzer zal
gaan; want ik ben kinderloos. Toen hij dat uitsprak tegenover God,
beloofde God hem: “Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken” (vs. 4). God liet
hem naar de sterrenhemel kijken, en zei dat zijn nageslacht net zo
ontelbaar zou zijn als de sterren. En dan lezen we: “Abram vertrouwde op de Heer en deze rekende het hem toe als een rechtvaardige daad” (vs. 6) Toen Abraham God daarop vroeg of Hij hem
zekerheid wilde geven, zei God dat hij een offer klaar moest maken. Tegen zonsondergang viel Abraham daar in slaap, en “opeens
werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis” (vs. 12). Toen
vertelde God hem, dat zijn nakomelingen naar een vreemd land
zouden gaan en daar lange tijd onderdrukt zouden worden. Daarna
zouden zij in grote rijkdom terugkeren naar het land dat God Abraham had beloofd. Zelf zou hij in hoge ouderdom sterven in het land
Kanaän. Toen de zon helemaal ondergegaan was, sloot God een
plechtig en indrukwekkend verbond met Abraham, en zei opnieuw:
“Dit land ... geef Ik aan jouw nakomelingen” (vs. 18).
N.D.
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Leven uit geloof
1. Het fundament van geloof (deel 2)
Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?
Noach en Abraham ontvingen op directe wijze een godsspraak. In die tijd was er
geen complete Schrift waarin Gods beloften opgenomen waren. Maar later in de
Schrift zien we voorbeelden van mensen die vertrouwen op het woord dat anderen van God ontvingen. Dat woord is voor hen even betrouwbaar alsof zij zelf
een godsspraak ontvangen. Het voorbeeld bij uitstek is de Here Jezus. We zien
bij zijn gevangenneming dat Hij zich er volledig van bewust is dat Hij alles anders kan doen lopen, maar dat Hij door Gods woord weet wat God van Hem verwacht: “Of meent u, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de
Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden?” (Mat
26:53,54). Hij kende zijn Schriften, wist dat het zo moest gebeuren, en wilde
dat het zo zou gebeuren.
En al deze getuigen zijn voor ons een voorbeeld, zegt de schrijver aan de Hebreeën: “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen
rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg
staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die,
om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God” (Heb
12:1,2). De Here zag de vreugde die voor Hem lag in het woord van zijn Vader.
De zekerheid die Hij had dat deze in vervulling zou gaan, was de kracht die Hij
nodig had om te overwinnen, hoe hoog de prijs ook was.
We zien dus dat geloof niet iets is dat enkel het bestaan van God aanneemt,
maar een rotsvaste overtuiging van de waarheid van Zijn woord, het zeker weten dat iedere letter daarvan vervuld zal worden.
Maar Jakobus gaat een stap verder. Hij laat zien dat als dat geloof een werkelijkheid is, uw handelen daardoor volledig verandert. Iemand die van zijn arts
hoort dat hij nog drie maanden te leven heeft, gaat daarnaar handelen, hoewel
zijn vertrouwen in die arts geringer is dan het vertrouwen van een ware gelovige
in Gods woord zou moeten zijn. Dit noemt Jakobus daden:
“Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het,
op zichzelf genomen, dood. Maar, zal iemand zeggen: Ú hebt geloof en ík heb
werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken” (Jak 2:17,18).
Het gaat dus niet om een theoretisch besef van Gods woord, maar een werkelijkheid die het doen en laten van alledag beïnvloedt. Als het geloof bij een theoretisch weten blijft, is het dood. En dit beeld van een dood werkt hij uit met
een verwijzing naar de schepping: “Want gelijk het lichaam zonder geest dood
20

is, zo is ook het geloof zonder werken dood” (vs. 26). In zowel het Hebreeuws
als het Grieks is het woord voor geest hetzelfde als adem. Jakobus heeft dus het
beeld van de schepping van de mens voor ogen. De mens werd genomen uit het
stof van de aarde. Daar ademde God zijn levensadem of geest in, om dat lichaam tot leven te brengen. Zonder de levensadem is er geen mens, maar
slechts een lijk. Zo is het ook met geloof, zegt Jakobus. Zonder werken is dat
geloof net als een lijk. Een levend geloof is er pas wanneer de overtuiging dat
Gods woord in vervulling gaat gecombineerd wordt met het handelen daarnaar.
Het heeft dus niets te maken met ‘werken’ om behoudenis te ‘verdienen’, maar
het in uw leven laten zien wat uw overtuiging is. Te handelen uit de zekerheid
dat Gods woord vervuld zal worden.
In dit verband is het vanzelfsprekend dat u Gods woord moet hebben gehoord of
gelezen om geloof te hebben. Gods aanwezigheid kan uit de natuur of op andere
wijze worden beredeneerd, maar geloof is pas mogelijk als u weet wat Hij heeft
gezegd. “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe
geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?
En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe
liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Maar niet
allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie
heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, en het
horen door het woord van Christus” (Rom 10:14-17).
Wij hebben wat dat betreft een groot voorrecht boven vele mensen in de
Schrift. Wij hebben zoveel meer van Gods woord, en daarin ook voorbeelden van
hoe mensen daarop vertrouwd hebben. Wij hoeven dus niet op directe wijze
Gods openbaring te horen; die hebben wij in Zijn Woord. De Schrift zou die
waarde voor u moeten hebben. In hoeverre leest u regelmatig de Bijbel van kaft
tot kaft? Vindt u het een moeilijk of zelfs saai boek? Maar lezen (of luisteren
naar het voorlezen) is de manier om Gods woord te ontvangen. Hoe kunt u hopen te geloven, als u niet weet wat God gezegd heeft? Misschien vindt u bijvoorbeeld de tweede helft van Exodus en Leviticus nogal taaie stof, met al die bepalingen van de wet. Toch laat David, die niet veel meer Schrift had dan de eerste
vijf boeken, blijken dat de studie van Gods wet voor hem heel bijzonder is. Die
geeft hem begrip van Gods wil. Daaruit leert hij lessen over Gods karakter, en
hoe Hij wil dat hij Hem daarin volgt. “Zij [Gods wet] is mijn overdenking de
ganse dag”. Psalm 19 heeft dit tot thema; maar ook psalm 119, die mogelijk van
een andere dichter is.
Wat God van u verwacht, is dat u leert de juiste keuzes te maken in uw leven.
Maar wat zijn de juiste keuzes? Gods woord leert u wat die zijn, en het is geloof
dat u in staat stelt ze te maken. Uw keuzes moeten niet zo maar zijn wat u het
beste lijkt, maar wat God wil dat u doet. Om dat te doen moet u uiteraard Gods
woord ‘paraat’ hebben. Niet: ‘ik denk...’, of: ‘die zegt...’, maar: “Er staat geschreven...”.
Het valt mij op hoe vaak, als er een principekwestie ter sprake komt, gelovige
mensen beginnen met ‘Ik denk dat...’. Terwijl het voorbeeld van onze Here is
zijn antwoorden te beginnen met: “er staat geschreven...”. (vervolg op pag 29)
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De Persoon van Christus
12.
De wijze waarop de vier evangelieschrijvers beginnen, en de manier waarop
ze Jezus presenteren, verschilt van elkaar. De een begint bij zijn doop, een
andere bij zijn geboorte, een derde bij zijn voorloper. Johannes gaat met
de eerste woorden van zijn evangelie terug tot de schepping: “in het begin”; en hij laat zien hoe God door middel van het gesproken woord de inrichting van hemel en aarde tot stand brengt. Velen hebben echter aangenomen, dat hij door het gebruik van het Griekse woord logos (het woord)
een aanknoping zocht met de ideeën in de Griekse filosofie, waarin logos als
een godheid werd gezien. Het zou echter door het lezen van het evangelie
duidelijk moeten zijn dat Johannes de betekenis in het Oude Testament
voor ogen heeft. Niet Plato, Socrates en Aristoteles worden opgevoerd,
maar Abraham, Mozes en David. En Johannes tekent de woorden op:
“redding komt immers van de Joden”. Hij gebruikt woorden die een Oudtestamentische betekenis hebben, zoals “goedheid en waarheid”, en beschrijft
een lichamelijke opstanding — wat voor Grieken een belachelijk idee was.
Nieuw leven door de tweede Adam
Johannes begint dus met een verwijzing naar die woorden waarmee God
Zijn plan met de mens aanvangt. Na “God zei: Er moet licht komen” (Gen
1:3) volgen nog tien bevelen om de wereld bewoonbaar te maken. Later zal
een psalmist hierover schrijven: “Door het woord van de HEER is de hemel
gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren ... want Hij
sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het” (Ps 33:6,9). De Bijbel
beschrijft niet in detail hoe de schepping werkelijk verlopen is, maar uit
een aantal verzen blijkt dat de engelen hierbij betrokken waren. Daarom
wordt ook de term ‘wij’ gebruikt bij de schepping. Als laatste wordt de
mens geschapen, tijdelijk ondergeschikt aan de engelen (Heb 2:7). Maar de
nadruk in Genesis ligt niet op de uitvoerders, de engelen, maar op God als
Schepper Die dit alles door Zijn woord tot stand brengt. En dat is ook het
vertrekpunt van geloof: “Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan
uit het niet-zichtbare” (Heb 11:3). We zien dus hoe de Bijbel begint met het
machtige woord van God, Die alles tot stand brengt. Daar blijft het niet bij
in Genesis. Dit krachtige woord gaat verder om beloften te geven aan, en
verbonden te sluiten met mensen. Het zijn beloften en verbonden waarmee
Gods hele heilsplan in schets neergezet wordt, dat in de rest van de Schrift
wordt uitgewerkt. Zoals later een engel tot Maria zal zeggen: “Want geen
woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen” (Luc 1:37 NBG’51). Dit is
overigens ook de achtergrond van Psalm 33, die ik hierboven citeerde.
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)
Woord van God
Het woord verpersoonlijkt
Veel van de misverstanden rond het eerste vers in het Johannes evangelie
worden veroorzaakt doordat men niet gewend is aan personificatie in de
Schrift. Dit is een verschijnsel voorstellen als een persoon of voorwerp. In
het Nederlands is dat niet gebruikelijk, al kan een enkele keer een acteur in
een toneelspel bijvoorbeeld de dood uitbeelden. Personificatie heeft als
voordeel dat je er bepaalde eigenschappen mee kunt uitbeelden. We zien
bijvoorbeeld het begrip wijsheid voorgesteld als een verstandige vrouw.
Vervolgens wordt beschreven hoe zij voor haar gezin zorgt. Het moet echter
wel duidelijk zijn dat het niet over een echte vrouw gaat. Zie ook Spreuken
8 voor een voorbeeld van personificatie van Wijsheid.
In het Oude Testament wordt ook het woord van God soms voorgesteld als
persoon, die uitgaat om een doel te bereiken. Vaak passen vertalers die
woorden aan, omdat ze aannemen dat de lezer het anders niet zal begrijpen. De woorden in Psalm 147:15 worden vertaald als: “... vlug als een renbode gaat zijn woord”, terwijl er in werkelijkheid staat: “Hij zendt Zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer snel” (HSV). Door het woordje ‘als’
in de NBV is de personificatie weggenomen. Andere voorbeelden zijn: “Hij
zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf” waarbij er letterlijk staat dat Gods woord hen genas en redde van het graf, alsof het woord
kan handelen. Er is ook de vergelijking met de waterkringloop: “Zoals regen
of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst
de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er
zaad is om te zaaien en brood om te eten zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied” (Jes
55:10-11). Het wordt beschreven alsof Gods woord een eigen opdracht
heeft, die het moet volbrengen voordat het tot God terugkeert.
De lezer van het Oude Testament, en overigens ook Jezus’ luisteraars, zijn
gewend om iets abstract als iets tastbaars voorgespiegeld te krijgen. Het is
niet voor niets dat Jezus heel veel in gelijkenissen spreekt, waarbij Hij ook
aangeeft dat velen de boodschap daardoor niet begrijpen. We zien ook hoe
Gods naam als iets tastbaars wordt beschreven. En weer heeft de NBV dat
veranderd, ‘omdat wij het anders niet zouden begrijpen’: “De HEER zelf
komt van ver, in brandende toorn: uit zijn neus stijgt dichte rook omhoog,
vervloeking ligt op zijn lippen, zijn tong is als een verterend vuur, zijn adem
als een kolkende watervloed die tot de hals reikt” (Jes 30:27,28). Maar in
het origineel wordt niet gesproken over “de HEER zelf” maar letterlijk “De
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De Persoon van Christus
naam van de HEER komt van ver” — zie ook onder meer de SV, HSV en NBG51. Nu zal niemand Gods Naam zien als een persoon die optreedt. Het laat
echter duidelijk zien hoezeer de lezer van het Oude Testament gewend is
dat begrippen als iets tastbaars worden voorgesteld. Diezelfde lezer heeft
dan ook geen enkele moeite om de woorden in Johannes 1 te begrijpen: “In
het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God” (Joh 1:1,2). Johannes was immers een Jood,
en niet een aanhanger van de Griekse filosofie waar de logos als godheid
werd gezien. Overigens kent de grondtekst geen hoofdletters.
God spreekt telkens tot zijn volk
Johannes spreekt in de rest van zijn inleiding verder over het woord, en de
manieren waarop God tot Zijn volk gesproken heeft; maar het volk wilde
dat woord niet aannemen. “De HEER, de God van hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die Hij telkens opnieuw tot hen
zond omdat Hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden.
Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden en dreven de
spot met zijn profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo hoog
oplaaide dat niets hen meer kon helpen” (2 Kron 36:15,16). En net zoals in
de gelijkenis van de wijngaard zien we dat, zegt Johannes, God uiteindelijk
sprak door Zijn Zoon. In vers 14 lezen we: “Het Woord is mens geworden en
heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn
grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader”. Als we dit
zien als een soort gedaantewisseling van een godheid die “Woord” genoemd
wordt, dan is dat niet alleen strijdig met de boodschap van de andere
schrijvers in het Nieuwe Testament, maar missen we de essentie van wat
Johannes wil zeggen in de inleiding op zijn evangelie. In het verleden hebben vele profeten gesproken, steeds met woorden als “zo zegt de Heer”,
maar nu toont God Zijn boodschap van verlossing in een mens van vlees en
bloed. De Hebreeënbrief, geschreven aan Joodse christenen, begint met de
woorden “Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon” (Heb 1:1).
De eerste woorden van God brachten leven op aarde: “In het Woord was
leven en het leven was het licht voor de mensen” (Joh 1:4). Met deze woorden doet Johannes ons denken aan meerdere verzen uit het Oude Testament: “Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven” (Jes 55:3),
“want bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht” (Ps
36:10). Maar het probleem was juist dat de mens niet luisterde naar Gods
woord, dat hij zijn eigen wil volgde, en dat daardoor de dood zijn intrede
deed. En tegelijk zochten mensen juist de duisternis op, weg van Gods licht.
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12. Woord van God
Zo ontstaat het beeld van God die in een wereld van duisternis die doods
was (Gen 1:2) Zijn woord brengt dat leven en licht schept voor wie naar dat
woord wil horen: “Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de
eenvoudigen ... Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn
pad” (Ps 119:130,105). Maar, zoals Johannes zegt, “het licht schijnt in de
duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen1” (Joh 1:5 HSV), “het
licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan
van het licht, want hun daden waren slecht” (Joh 3:19).
Het woord van God bracht licht en leven voor hen die naar dat woord wilden
leven; maar het bracht ook dood en duisternis voor hen die zich van dat
woord afkeerden. De wet van Mozes, samengevat in de tien geboden, die in
de Schrift ook de tien woorden genoemd worden, veroordeelde de mens omdat niemand de wet volmaakt kon houden. Naast hen die zich bewust afkeerden, leerden mensen ook beseffen dat niemand Gods maatstaven aan
kon houden. Zoals Paulus schrijft: “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). Maar God zorgde ook
voor een oplossing, en wel door een Zoon te verwekken die liet zien wat
“goedheid en waarheid” in de praktijk betekende. Christus is daarmee Gods
eniggeboren Zoon, en in de evangeliën van Matteüs en Lucas lezen we dat
Hij door God verwekt is in de maagd Maria. Toen God het oude verbond met
het volk sloot, door bemiddeling van Mozes, vroeg deze om de heerlijkheid
van God te zien. In wat volgde werd Gods naam (Zijn karakter) geopenbaard. “De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig,
trouw en waarachtig [goedheid en waarheid]” (Ex 34:6). Maar nu zien we de
openbaring van Gods naam (Zijn karakter) in een mens. In Jezus zagen (en
zien) de gelovigen het karakter van zijn Vader. Aan het einde van zijn leven
op aarde zei Jezus tegen zijn discipelen “Wie mij gezien heeft, heeft de
Vader gezien” (Joh 14:9). “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige
Zoon ... heeft hem doen kennen”. God, waarvan we lezen “Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem
ooit gezien of kan hem zien” (1 Tim 6:16), heeft Zich bekend gemaakt door
Zijn Zoon. God heeft veel van Zijn gedachten en voornemens geopenbaard
door Zijn profeten, maar die vorm van communicatie was onvoldoende.
Waar menselijke taal ontoereikend was, heeft God gesproken in het leven
van Zijn Zoon, in een leven gewijd aan het doen van Gods wil. Door het leven en de dood van Christus Jezus, zien we de werkelijke keuzes veel duidelijker dan een letter in steen gegrift.
A.H./M.H.
1

De HSV geeft in een voetnoot aan dat het woord zowel gegrepen als begrepen
kan betekenen. Wellicht heeft Johannes dit bewust in het midden gelaten.
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Fundamentele
33. Boze geesten (7)
Wat zijn de demonen en onreine geesten, die Jezus uitwierp? (vervolg)

Na in de brieven en Openbaring te hebben bekeken waar het begrip demonen
(daimonia) voorkomt, zullen we nu kijken naar de evangeliën en Handelingen.
Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen wat we hebben gevonden in de brieven en Openbaring. We hebben gezien dat demonen daar niet worden voorgesteld als bovennatuurlijke wezens of machten, of als rondwarende geesten. Er
wordt ook niet ‘(de) duivel’ mee bedoeld, want dan hadden de schrijvers het
woord diabolos gebruikt. Het gaat daar om de tegenstelling tussen wat heilig en
rein, en wat onheilig en onrein is; tussen wat God doet en zegt door Zijn heilige
Geest, en wat ongeestelijke mensen bedenken en zeggen; tussen wat behoort
tot het Rijk van God en het rijk van de mensen. Het begrip geeft meer de geest
aan waarin iemand iets zegt of doet. Het Griekse woord pneuma, geest, geeft
een drijvende kracht aan, die goed of slecht (boos), heilig of onheilig, rein of
onrein kan zijn. Zo zijn er valse profeten, leugensprekers, ‘onreine geesten’,
‘duivels’: mensen die anderen afbrengen van wat God in Zijn wijsheid door Zijn
dienaren heeft gesproken en laten optekenen in Zijn woord. Maar er zijn ook
allerlei afgoden: alles dat de plaats inneemt van de enig ware God, en zijn vertrouwen op Hem wegneemt. Als de verderfelijke invloed (de onreine geest) die
van beide uitgaat, iemand in bezit neemt (bijvoorbeeld door angst voor het onbekende, onverklaarbare), dan heeft die mens als het ware een demon — iets
wat hem zelfs kan maken tot een satan, een tegenstander van God.

Het Johannes evangelie
In het Johannes evangelie komt geen enkele keer een genezing van een onreine geest of demon voor. Het gaat in alle drie passages waar over een demon wordt gesproken — 7:20, 8:48-52 (3x), 10:20-21 (2x) — over het oordeel
van mensen over Jezus dat Hij een demon zou zijn of hebben. We hebben
dus te maken met een opvatting of geloof van mensen die niet in Jezus geloofden, niet met een feit; en daarom kunnen we deze passages in deze behandeling buiten beschouwing laten.
Algemene vermeldingen in de andere evangeliën
Ook de parallelle passages in de andere evangeliën over het oordeel van
mensen over Jezus laten we buiten beschouwing, evenals vele algemene vermeldingen dat Jezus en zijn discipelen/apostelen door demonen of onreine
geesten gekwelde mensen genazen (Mat 4:24, 10:1, 7:22, 8:16, 11:18, 12:2428; Mar 1:32,34 en 39, 3:15 en 22, 6:7 en 13, 9:38, 16:9 en 17; Luc 6:18,
7:21 en 33, 8:2, 9:1 en 49, 10:17, 11:14-26, 13:32; Joh 10:21). Ze vertellen
ons niets over de aard van hun kwalen, en we kunnen daarom niet onderzoeken welke betekenis we moeten toekennen aan de demonen en onreine
geesten waardoor mensen gekweld waren.
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begrippen van het Kwaad
Algemene vermeldingen in Handelingen en de brieven
Ook in het boek Handelingen staan twee algemene vermeldingen van door
onreine geesten gekwelde mensen: in hoofdstuk 5:16 in Jeruzalem, en in 8:7
in Samaria. Ook deze laten we hier, om dezelfde reden, buiten beschouwing.
Specifieke feitelijke genezingen door ‘uitdrijving’ van demonen
We zullen ons nu richten op specifieke feitelijke genezingen van door demonen en (onreine) geesten gekwelde mensen in de synoptische evangeliën.
In de Griekse grondtekst vinden we hier drie begrippen: demonen, onreine
geesten en geesten (zonder verdere aanduiding). Het begrip ‘boze geesten’
komt hier niet voor. Als we alle passages opzoeken waar de drie eerstgenoemde begrippen worden gebruikt, dan zien we: a. dat ‘demon’ en
‘onreine geest’ synoniem zijn; b. dat waar ‘onreine geest’ of ‘demon’ wordt
bedoeld ook wel ‘geest’ (pneuma) zonder nadere toevoeging wordt gebruikt;
uit het verband blijkt waar het om gaat; c. dat ‘bezetenen’ mensen zijn die,
al dan niet vermeend, ‘het bezit’ zijn van een ‘demon’.
Een overzicht van de specifieke genezingen
A. Bij name genoemde ziekten of handicaps:
1. Een doofstomme:
“men bracht een doofstomme bezetene bij Hem. En nadat de demon was
uitgedreven, sprak de doofstomme” (Mat 9:32,33).
2. Een man die blind en stom is:
“Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak” (Mat 12:22; zie ook Luc 11:14).
3. Een (doofstomme?) epilepticus of ‘maanzieke’:
“Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En
waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem op de grond; en hij heeft het schuim
op de mond, en hij knerst met zijn tanden en verstijft ... En toen de geest
Hem [Jezus] zag, deed hij [de geest] hem [de zoon] terstond stuiptrekken
en, op de grond gevallen, wentelde hij zich, al schuimende ... Jezus bestrafte de onreine geest en zei tot hem: U, stomme en dove geest, Ik beveel u:
ga van hem uit en kom niet meer in hem. En hij ging uit onder geschreeuw
en hevige stuiptrekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen
zei, dat hij gestorven was. Maar Jezus greep zijn hand, richtte hem op, en
hij stond op” (Mar 9:14-29; zie ook Luc 9:42).
“En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde
voor Hem neer, en zei: Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is
maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dik27
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wijls in het water ... En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit,
en de knaap was genezen van dat ogenblik af” (zie Mat 17:14-18).
B. Geestesziekten:
1. Eén of twee ‘bezetene(n)’:
“Nadat Hij aan de overkant in het land van de Gadarenen was gekomen,
kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke,
zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan ... Nu werd er ver van hen een
grote kudde zwijnen gehoed. De demonen smeekten Hem en zeiden: Indien
U ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen. En Hij zei tot hen:
Ga heen! Zij voeren uit en gingen in de zwijnen; en zie, de gehele kudde
stormde langs de helling de zee in en zij kwamen om in het water” (Mat
8:28-32; zie ook Mar 5:1-13 en Luc 8:27-38).
2. Een man met een onreine geest:
“En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij
schreeuwde luid: Wat hebt U met ons te maken, Jezus van Nazaret? Bent u
gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie U bent: de heilige van God.
En Jezus bestrafte hem: Zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest
deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit/En de
boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem
enig kwaad te doen” (Mar 1:23-26, Luc 4:33-35).
3. De sterk ‘bezeten’ dochter van een Syro Fenicische vrouw:
“Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk
bezeten” (Mat 15:22; zie ook Mar 7:26).
Wat in dit overzicht opvalt is dat nooit over demonen e.d. wordt gesproken in
het geval van ernstige lichamelijke ziekten. Het gaat altijd om wat wij nu zouden noemen niet-lichamelijke afwijkingen en psychische aandoeningen. In die
tijd had men daar geen verklaring voor, en alles wat abnormaal was werd kennelijk veroorzaakt door een ‘kwade macht’. Dit was niet alleen het geval in Israël, maar bij vele volken. De Israëlieten zijn met dit idee in aanraking gekomen
door hun contacten met die volken. Iemand had volgens de Joden in de tijd van
Jezus al een demon als hij zich anders gedroeg dan normaal, anders sprak en
deed dan de regels toelieten. Denk aan wat over Jezus werd gezegd: “Want Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende, en zij zeggen: Hij heeft een
demon” (Mat 11:18, Luc 7:33). Wie zou echter vandaag de dag zeggen dat demonen verantwoordelijk zijn voor epilepsie, stomheid, blindheid, doofheid e.d.?
Ze worden veroorzaakt door genetische afwijkingen, ziekten, e.d. Op de vraag
van Jezus aan de vader van de epileptische jongen sinds wanneer “dit hem overkomt”, zegt diens vader: “Van zijn kindsheid af”; met andere woorden: al vanaf
toen hij klein was. Epilepsie is een afwijking in de hersenen. Alle ziekte en
kwaal, lijden en dood vloeit voort uit Gods vonnis over de zondige mens.
J.K.D.
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Leven uit geloof

(vervolg van pagina 21)

We zien het voorbeeld van de Here Jezus, als Hij veertig dagen in de woestijn
wordt verzocht. In alle drie verzoekingen haalt Hij zijn antwoord hierop uit de
Schrift, Gods woord. Daaruit weet Hij wat Gods wil is. “En Jezus antwoordde
hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven ... En Jezus
antwoordde en zei tot hem: Er staat geschreven: U zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen ... Er is gezegd: U zult de Here, uw God, niet verzoeken” (Luc 4:4,8,12).
Steeds komt zijn verweer uit de Schrift. We zien dat niet alleen hier. Hij maakt
anderen ook verwijten. Omdat zijn tijdgenoten meestal uitgaan van opvattingen
van bepaalde rabbi’s, vraagt Hij hen: “Hebt u nooit gelezen...” Sadduceeën die
Hem een strikvraag stellen, antwoordt Hij: “Dwaalt u niet daarom, dat u de
Schriften niet kent noch de kracht van God?” (Mar 12:25,26). Maar ook tot zijn
eigen discipelen zegt Hij: “O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden
om in zijn heerlijkheid in te gaan?” (Luc 24:25).
We zien in de toespraken, die Petrus houdt, dat ‘de Schriften’ steeds het bewijs
vormen voor hun redeneringen en de beweegredenen aangeven voor hun handelen. Steeds opnieuw wijzen de apostelen op het Schriftwoord. We zien dit niet
alleen in de Handelingen, maar ook in de brieven. Het enige bewijs dat zij gebruiken is de Schrift, waarbij zij uitgaan van de onfeilbaarheid van het woord
daarin.
Zo zien we dus dat het fundament van ons geloof Gods woord is. Gods woord,
maar eigenlijk onze kennis van Gods woord, en dat paraat, want we hebben niet
altijd de gelegenheid het op te zoeken als we met verzoekingen geconfronteerd
worden. Dat is het fundament waarop ons geloof en daardoor ons handelen gebaseerd moet zijn. Zonder dat fundament kunt u onmogelijk weten wat God van
u vraagt. In zijn brief aan Timoteüs beschrijft Paulus wat ook in onze eigen tijd
te zien is. Er is en grote groep gelovigen die de Schriften niet kent, maar luisteren naar wat zij zelf menen dat goed is, en er zijn de ware gelovigen die hun
geloof gebouwd hebben op Gods woord. “Want er komt een tijd, (dat de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat
zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” (2 Tim 4:3,4). “Blijf u echter bij wat u geleerd 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” (2 Tim 3:14,15).
M.H.
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Psalm 123-125

zingen

Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion
De Bedevaartsliederen zijn in vijf groepen van drie in te delen. De eerste
groep, 120 t/m 122, hebben we vorige keer bekeken. Dit keer zullen we de
volgende groep behandelen: 123 t/m 125. De groepen volgen (in 't algemeen) een kenmerkend patroon: de eerste psalm van de groep spreekt vaak
van een crisis; de tweede psalm getuigt van Gods macht om te helpen; en in
de derde psalm van de groep spreekt de psalmist, met dankbaarheid, zijn
blijdschap en verheuging uit dat God uit de noodtoestand heeft verlost.
Psalm 123 spreekt inderdaad van een crisis: “Wij zijn meer dan verzadigd
van verachting ... van de spot der overmoedigen, de verachting der hovaardigen” (123:3,4). In Psalm 124 drukt de schrijver zijn overtuiging uit, dat
God Zijn volk zal helpen: “Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en
aarde gemaakt heeft” (124:8). Tenslotte geeft de psalmist in Psalm 125 uiting aan zijn vreugde, dat God de macht heeft om Israёl uit zijn noden te
redden: “Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt ... Vrede zij over Israёl!” (vzn 1,5).
Verder valt op te merken, dat bij vele van de Bedevaartsliederen verschillende ‘stemmen’ te horen zijn. Psalm 123, bijvoorbeeld, begint met iemand
die zegt: “Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont”. De verzen 2-4
vervolgen echter met de uitspraken van meerdere mensen: “Zie, gelijk de
ogen der knechten zijn op de hand van hun heren ... zo zijn onze ogen op de
HERE, onze God ... Wees ons genadig ...”. In Psalm 124 (vgl. ook Psalm 129)
komt een ander verschijnsel voor: eerst horen we de stem van de voorzanger, die dan het volk gebiedt zijn woorden na te zeggen: “Ware het niet de
HERE, die met ons was,— zegge nu Israёl — ware het niet de HERE, die met
ons was, dan hadden zij ons levend verslonden ... Onze hulp is in de naam
des HEREN”. De voorzanger geeft de inleiding en het volk antwoordt.
Herinneren deze drie psalmen aan een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis van Gods volk? Vrij overtuigend is het voorstel, dat deze (en misschien
andere) Bedevaartsliederen zinspelen op de dreiging van de Assyriёrs onder
Sanherib, tijdens de regering van koning Hizkia van Juda. “In het veertiende
jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. En Hizkia zond tot de koning van As-

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
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sur deze boodschap ... Trek van mij weg: wat gij mij oplegt, zal ik opbrengen” (2 Kon 18:13,14). Hizkia gaf zilver en goud aan Sanherib om hem af te
kopen, en daarmee te voorkomen, dat Jeruzalem veroverd zou worden en
haar inwoners weggevoerd, zoals bij die andere steden van Juda was gebeurd. Het is hem echter niet gelukt om Sanherib af te kopen, en de Assyriёrs “trokken op en kwamen te Jeruzalem” (vs. 17). Zij verachtten bovendien de God van Israël, door te zeggen: “Heeft soms één van de goden der
volken zijn land ooit kunnen redden uit de macht van de koning van Assur?’ (vs.33).
Hizkia bleef echter trouw aan zijn God. Hij versterkte de stad tegen een
aanval en moedigde het volk aan: “Weest sterk en moedig, vreest niet en
wordt niet verschrikt voor de koning van Assur ... Met hem is een vleselijke
arm, maar met ons is de HERE, onze God, die ons helpt en onze oorlogen
voert ...” (2 Kron 32:7,8). Het is een boeiend verhaal dat we in 2 Koningen,
2 Kronieken, en ook in Jesaja (hoofdstukken 36,37,38) lezen; in 2 Koningen
20 lezen we ook van de ziekte van Hizkia, zijn gebed en zijn genezing.
Hoe is het afgelopen met de dreiging van de Assyriёrs? Hizkia, samen met de
profeet Jesaja, “baden en riepen naar de hemel. Toen zond de HERE een
engel, die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de
koning van Assur verdelgde, zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land
terugkeerde” (2 Kron 32:20,21).
Wat is er dan van deze geschiedenis in de Psalmen 123-125 terug te vinden?
Hizkia was “meer dan verzadigd van [de] verachting” van Sanherib en zijn
afgezanten (123:3,4). Bijna hadden de Assyriёrs “ons levend verslonden ...
dan hadden de wateren ons overstroomd ... de overstelpende wateren over
ons heengegaan” (124:3-5). Jesaja had juist voorspeld, dat de Assyriёrs Juda
als een watervloed zouden bedreigen: “De Here doet over hen opkomen de
machtige en geweldige wateren van de Rivier, de koning van Assur met al
zijn heerlijkheid ... Deze zal binnendringen in Juda, overstromen ... reiken
tot aan de hals” (Jes 8:7,8). Psalm 125 spreekt tenslotte over het geloof van
Hizkia: Sanherib had zonder veel moeite Jeruzalem kunnen innemen, maar
de stad werd door de God van Israёl verdedigd: “Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion ... Rondom Jeruzalem zijn bergen: zo is de HERE
rondom zijn volk ... De scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op
het erfdeel der rechtvaardigen” (vzn. 1-3).
De namen van Hizkia en Sanherib zijn nergens in deze psalmen te vinden,
maar de psalmen weerspiegelen de omstandigheden van die dagen. De HERE
was toen, en is nu nog steeds, “rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid” (125:2). Hierop kunnen wij vertrouwen!
J.M.

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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God in gesprek
Gebed is een manier waarop we tot God kunnen naderen. In het Nederlands
is het woord gekoppeld aan een bede en heeft het te maken met vragen. We
vragen iets aan God. In het Hebreeuws worden meerdere uitdrukkingen gebruikt. Vaak lezen we dat iemand met God spreekt. Een Hebreeuws woord
dat vaak met bidden vertaald wordt, betekent tussen beide komen of bemiddelen in een geschil. Daar bidt iemand voor een ander dat God die persoon
niet zal straffen. Het valt dan ook op dat we in de Schrift vele synoniemen
voor gebed tegenkomen, en vertalers proberen die zo goed mogelijk in het
Nederlands over te brengen. “HERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn
zuchten. Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want
tot U bid ik. ’s Morgens hoort U mijn stem, HERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer” (Ps 5:2-4). In de Schrift is een gebed dan ook veel breder
dan enkel iets van God vragen. Een gebed is zeker een vorm van een gesprek
tussen mensen en God. Vaak is het niet eenzijdig, maar wordt God gevraagd
iets te doen of te reageren, en kan een duidelijk antwoord op gebed volgen.
Midden in een opsomming van geloofsgetuigen lezen we: “wie tot God komt,
moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Heb 11:6). Er
zijn twee kanten aan deze stelling, en over beide valt wat te zeggen. Wellicht lijkt het een open deur dat je moet geloven dat God bestaat als je tot
Hem bidt, en toch komt het voor dat mensen tot God bidden terwijl ze ook
twijfelen of Hij naar het individu luistert. Maar er ontstaan ook misverstanden over de ‘beloning’. Sommigen verwachten dat dit betekent dat God hun
leven hier en nu zegent, zodat alles op rolletjes gaat lopen. Een extreme variant daarvan zijn gebedsgenezers die durven stellen dat als mensen na een
gebed niet genezen zijn, ze blijkbaar onvoldoende geloof hebben. Als we
doorlezen in hetzelfde hoofdstuk van Hebreeën, laat de schrijver zien dat
mensen in dit leven lang niet altijd gekregen hebben waar ze naar uit zagen
of zelfs wat hen beloofd was: “Deze allen hebben, hoewel zij door het geloof
een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte
niet verkregen” (Heb 11:39). En in de verzen hiervoor staan de meest verschrikkelijke dingen die gelovigen hebben moeten ondergaan. Maar dat wil
niet zeggen dat ze een gebrek aan geloof hadden, integendeel. Het zal duidelijk zijn dat de ‘beloning’ waar de schrijver het over heeft, is dat hun
diepste wens in de toekomst in vervulling zal gaan. Laten we dan wat meer in
bijzonderheden naar deze twee aspecten kijken.
Eerst kijken we naar het twijfelen. Geloof is niet iets dat er ineens is op het
moment dat iemand zich bekeert. Geloof is een groeiproces, bij de een wat
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7. gebed vereist geloof
langzamer dan bij de ander. Het groeien gaat in stappen, door wat een mens
in zijn of haar leven meemaakt; soms twee stappen vooruit, maar soms ook
een stapje terug, als er maar een opgaande lijn is. Het groeiproces wordt
vooral bevorderd doordat God betrouwbaar blijkt. Dat betekent ook dat als
iemand iets van God vraagt dat vervolgens niet gebeurt, dit het geloof ook
aan kan tasten. Maar juist wat dit onderwerp betreft zouden we ons beter
moeten verdiepen in de vele voorbeelden die de Schrift ons geeft, om te zien
hoe het geloof van anderen gegroeid is. Daarbij is dit hoofdstuk in Hebreeën
een goed uitgangspunt, om de levens van degenen die hier beschreven worden in detail te bekijken. God spreekt tot ons in deze voorbeelden. Bij iemand als Abraham zie je hoe hij gelooft, dan weer twijfelt, dan sterker gelooft en het proces herhaalt zich tot hij grote hoogte bereikt.
Het andere punt was ‘de beloning’. Met geloof lijkt alles mogelijk. Jezus
zegt: “Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn” (Mat 17:20). Mag je alles aan God vragen, en kun je dan in geloof verwachten dat het ook gebeurt? Het voorbeeld van Jezus zelf is heel
leerzaam. Tijdens zijn arrestatie zegt Hij: “Denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet
kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking
stellen?” (Mat 26:53). Jezus stelt dat zijn Vader hem zou verhoren. Daarnaast
heeft Hij kort daarvoor gebeden: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze
drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U
wilt” (Mat 26:39). Hij bad dat tot drie keer toe terwijl Hij in doodsangst was
(Luc 22:44). Dat Jezus twaalf legioenen engelen kon vragen zegt nog niet dat
wij dat ook kunnen. Blijkbaar had Hij wel die macht; maar als Hij zijn lijden
en dood tegemoet gaat, zou Hij graag een andere weg zien, maar beseft Hij
dat zijn Vaders wil leidend moet zijn. Dat is dus ons voorbeeld. We kunnen
alles vragen, maar met de uitgesproken wens dat Gods wil leidend is. Dat is
geen overbodige toevoeging, maar laat zien wat we echt willen. Tegelijkertijd zien we hoe dezelfde schrijver aan de Hebreeën over Jezus zegt: “In de
dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En
Hij is uit de angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden” (Heb 5:7,8). Er was geen andere
weg, maar God heeft het gebed wel beantwoord door Hem te sterken. Echter, Jezus leerde door wat Hij meemaakte. En, denkend aan dit gebed in de
hof, zegt dezelfde schrijver dat dit ook voor ons geldt: “Want let toch scherp
op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen,

is met wie Hem vrezen” (Ps 25:14)
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opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens
toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning
vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de
bestraffing van de Here niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere
zoon die Hij aanneemt” (Heb 12:3,6). Kortom, als God voor minder plezierige
omstandigheden zorgt, om ons iets bij te brengen, dan is het niet vanzelfsprekend dat Hij die omstandigheden zal wijzigen als wij daarom vragen.
Jakobus, de halfbroer van Jezus, opent zijn brief met dit onderwerp: “Acht
het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u
volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet” (Jak 1:2-4). Maar
hij laat het daar niet bij. Hij legt uit hoe je in gebed hiermee om moet gaan:
“En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan
God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem
gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee ... Want zo iemand
moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here” (vzn 5-7). Hij koppelt het omgaan met beproevingen aan het vragen om wijsheid. Nu is dat
niet de wijsheid waar de Grieken zo prat op gingen, en ook wij onder wijsheid verstaan. Het gaat om het begrip wijsheid uit het Oude Testament, namelijk het kunnen onderscheiden van goed en kwaad, om de juiste keuzes te
maken. Het antwoord op dergelijke beproevingen is dus een vraag aan God,
zonder te twijfelen dat Hij het gebed zal beantwoorden. En wat vraag je
dan? Wijsheid. Gods antwoord zal dan niet zijn dat wij ineens inzicht krijgen.
Het is vaak veel subtieler. Het vraagt ook wat van ons. We moeten niet passief zitten wachten tot er inzicht komt. Wij moeten proberen na te denken
over de keuzes in ons leven, en ze te leren zien vanuit het oogpunt: wat is
belangrijk voor mijn geestelijk leven? Daarbij kunnen we in de woorden die
God al gesproken heeft op zoek gaan naar voorbeelden die een vergelijkbare
keus (wellicht in andere omstandigheden) moesten maken. Als wij zo actief
bezig zijn kan het best gebeuren dat God ons helpt doordat onze aandacht op
bepaalde verzen valt, maar wellicht merken we dat bepaalde keuzes goed
uitpakken. Op die manier ervaren we Gods leiding in ons leven, en dat sterkt
weer ons vertrouwen zodat ons geloof een stukje toegenomen is.
Betekent dit dan dat je niet alles aan God kunt vragen? Nee, uiteraard niet.
Paulus schrijft ook: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in
alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en
de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw ge34
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dachten bewaken in Christus Jezus” (Flp 4:6,7). Je kunt alles vragen, samen
met dankzegging. Het betekent echter wel dat je bereid moet zijn om te accepteren dat het antwoord soms ook ‘Nee’ kan zijn, zonder dat het geloof
daarmee een knauw krijgt. Dat geldt des temeer als we niet begrijpen waarom God iets niet doet. We zien echter het voorbeeld van Paulus. Hij beschrijft een situatie waar hij erg veel last van heeft. Hij noemt dat “een
doorn in het vlees”. Uit de woorden die hij gebruikt kun je opmaken dat hij
het waarschijnlijk heeft over de Judaïsten binnen de gemeente die rondtrekken naar nieuwe bekeerlingen om de leer van Paulus te bestrijden, en ook
overgaan tot aanvallen op zijn persoon om hiermee zijn leer te ondermijnen.
Dit wordt in een aantal van de brieven genoemd (zie bijv. 2 Kor 10 of Gal 1).
Zonder deze tegenstand verwacht Paulus dat zijn prediking veel effectiever
zal zijn. We lezen hoe deze “doorn in het vlees” hem gegeven is “opdat ik
mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Here driemaal gesmeekt dat hij
van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u
genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor 12:7-9). Tot
driemaal toe heeft Paulus gevraagd of die belemmering weggenomen kon
worden, en het antwoord is blijkbaar ‘Nee’. We weten niet of dit letterlijk is
gezegd, of dat dit de gevolgtrekking is van Paulus. Maar zijn geloof wordt er
zeker niet minder om. Hij leert er mee te leven: “want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer” (Flp 4:11).
Hoe bijzonder is het dat God op deze wijze een relatie met Zijn schepselen
zoekt! Wij worden aangemoedigd God te danken, om raad en leiding te vragen, en om wat ons dwars zit met onze Vader te bespreken. De titel ‘Vader’
geeft aan hoe persoonlijk deze relatie is. Maar waarom is gebed eigenlijk nodig? God geeft duidelijk aan dat Hij ons door en door kent en van tevoren
alles weet. David, die zoveel van zijn gebeden tot God in de vorm van psalmen heeft vastgelegd, zegt: “HERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn
zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten ... Al is er nog
geen woord op mijn tong, zie, HERE, U weet het alles (Ps 139:1-4). Ook Jezus
geeft aan dat God weet wat we nodig hebben: “Wees daarom niet bezorgd en
zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen
wij ons kleden? ... Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt” (Mat 6:31,32). Toch geeft God juist aan dat Hij door gebed te benaderen is. Juist door onze gedachten onder woorden te brengen is voor ons
veel duidelijker dat wij ons tot God mogen richten, en geven wij ook onze
afhankelijkheid van Hem aan. Wij kunnen daarmee ook de wisselwerking tonen in gesprekken met onze Vader. We luisteren naar Hem, iedere keer als
wij Zijn woord ter hand nemen, en Hij luistert ook naar ons als wij Hem benaderen. Zo kunnen we deze persoonlijke relatie met onze Vader ontwikkelen, die zorgt voor een sterk geloof en vertrouwen.
M.H.
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Boekbespreking
Bijbelse thema’s en begrippen
De doop
Misschien vraagt u zich af: waarom nu weer een boekje over de doop? Er
is immers al zoveel over gezegd. Inderdaad. Het thema ‘de doop’ houdt
de gemoederen al eeuwen bezig. De artikelen, boeken en gesprekken
daarover gaan echter meestal niet over de inhoud, maar over de vorm.
Nu is die vorm wel degelijk belangrijk, maar hoe die moet zijn, zou toch
in de eerste plaats moeten afhangen van de inhoud, met de rol en betekenis die de doop in het proces van behoudenis heeft. Omdat de doop als
instelling geen idee van mensen is, maar een opdracht van God door Zijn
Zoon, kunnen wij alleen in het enige boek dat over die God spreekt, de
Bijbel, vinden wat Zijn bedoeling daarmee was en is. Dit is wat ons betreft de reden waarom een boekje als dit nodig, of op zijn minst wenselijk is. Want in gesprekken en discussies hierover spelen kerkleer en tradities vaak een grotere rol dan wat God in de Bijbel zegt. En als de Bijbel
erbij wordt gehaald, dan is dat meestal om zichzelf te rechtvaardigen of
het ‘het eigen gelijk’ aan te tonen — dat helaas meestal neerkomt op de
afwijzing van de noodzaak zich op grond van persoonlijk geloof te laten
dopen, op de wijze die God daarvoor heeft bepaald.

Zoals u van ons gewend bent, verkondigen wij geen opvatting gebaseerd

op een enkele uitspraak in de Bijbel. Het risico daarvan is namelijk dat
we datgene eruit kiezen wat die opvatting ondersteunt, en dus weglaten
wat ons niet bevalt. Wie de waarheid over welk onderwerp ook in de Bijbel wil vinden, zal alles over dat onderwerp erbij moeten betrekken. Dat
geldt zeker voor onderwerpen waar grote verschillen van mening over
zijn. Op zich zou dat al reden moeten zijn zelf aan het werk te gaan,
want als er één God is, is er ook één evangelie, en dus — wat ons onderwerp betreft — ook één doop.

Velen zeggen dat het niet uitmaakt hoe of wanneer je ‘gedoopt’ bent, als
je maar ‘gedoopt’ bent. Wie echt onbevooroordeeld de Bijbel ter hand
neemt, zal tot een andere conclusie komen. Dit boekje wil u helpen die
conclusie zelf te trekken.
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