
Nieuwjaarsdag is een woord dat u niet 
zult aantreffen in uw Bijbel. Wij vinden die 
dag toch enkele keren, maar met een wat 
langere omschrijving: ‘de eerste dag van de 
eerste maand’. Dat is natuurlijk hetzelfde, 
hoewel het enigszins gecompliceerd was, 
doordat men niet alleen een burgerlijk maar 
ook een godsdienstig Nieuwjaar kende. Het 
godsdienstig Nieuwjaar viel in het voorjaar, 
en halverwege die maand vierde men het 
Pascha. Het burgerlijk Nieuwjaar viel in 
de herfst, op de eerste van de zevende 
maand, en in die maand werden de grote 
najaarsfeesten gevierd.

Laten wij ons spiegelen aan Ezra, de 
priester-schriftgeleerde uit de vijfde eeuw 
v. Chr., die het nieuwe jaar niet alleen met 
goede voornemens begon, maar ze op de 
eerste dag van de eerste maand direct al in 
praktijk bracht. Op die dag begon hij namelijk 
met de uitvoering van zijn reisplannen, om 
samen met een grote delegatie van priesters 
en Levieten vanuit het afgodische Babel op 
te trekken naar Jeruzalem, naar de stad en 
het huis van de God van Israël. Het was 
een heel nieuw begin na de Babylonische 
ballingschap, niet alleen voor Ezra maar voor 
het hele overblijfsel van het volk. De reis 
naar Jeruzalem begon dus ‘op de eerste van 
de eerste maand’ (Ezra 7:9). Het was een 

keerpunt, het begin van een nieuwe episode 
in de geschiedenis van Gods volk. De 
bovengenoemde tijdsaanduiding komt nog 
een paar keer voor in de Schrift. In Genesis 
8:13 is dit de dag waarop de wateren van de 
Grote Vloed opgedroogd waren en Noach 
voorbereidingen kon treffen om uit de ark 
te gaan. Dit betekende een heel nieuw 
begin voor degenen die gered waren, die 
de oordeelswateren nu voorgoed achter 
zich konden laten. Er kwam een nieuwe 
mensheid, het nageslacht van Noach, die 
vaste voet kreeg op een gereinigde aarde. 
Dit spreekt van de nieuwe positie van de 
christen, waarin er geen oordeel meer dreigt 
en men is vrijgemaakt van de wet van de 
zonde en de dood (Rom. 8:1-2).

In Exodus 40:2 is dit ook de dag waarop 
de tabernakel door Mozes werd opgericht, 
en hij al het werk voltooide dat nodig was 
om de tent van ontmoeting in gebruik te 
nemen. Daarna bedekte de wolk van Gods 
tegenwoordigheid de tent en Zijn heerlijkheid 
vervulde het huis (Ex. 40:33-34). Dit is een 
beeld van de uitstorting van de Heilige Geest 
op aarde en de vorming van de Gemeente 
op de Pinksterdag. Dit is ook weer een nieuw 
begin in de geschiedenis van de mensheid; 
en bij de opname van de Gemeente zal deze 
periode worden afgesloten. Ondertussen 
mogen wij nu in nieuwheid van leven 
wandelen (Rom. 6:4).

In 2 Kronieken 29 wordt Hizkia’s reiniging 
van de tempel beschreven. In vers 17 
staat dat men op de eerste dag van de 
eerste maand begon met de heiliging, en 
het huis des Heren in acht dagen heiligde. 
De regering van Hizkia was een tijd van 
opwekking, van herleving onder Gods volk. 
Het is wel treffend dat dit reveil begon met 
de reiniging van Gods huis en het herstel van 
de eredienst. Dit was een prachtig nieuw 
begin van het jaar, een begin met God! 
Hoe is dat met ons? Veel heil en zegen 
toegewenst! Namens de redactie,  
Hugo Bouter

Van de redactie
De eerste dag van de eerste maand
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De halve sikkel had tweemaal de waarde van de zilveren 
drachme, die genoemd wordt in de gelijkenis van de 
verloren penning in Lucas 15:8-9. De technische naam 
van deze Griekse munt is didrachme1 en de koerswaarde 
schijnt gelijk te zijn aan de beka2 of de helft van de Joodse 
sikkel (Ex. 38:26). De sikkel zelf was gelijkwaardig aan 
een tetradrachme, die ook wel stater3 heette. 

Beide geldstukken, de didrachme of halve sikkel en de 
stater worden maar één keer in het Nieuwe Testament 
genoemd. Beide komen voor in het verhaal van een 
bijzondere gebeurtenis in het leven van onze Heer in 
Matteüs 17:24-27. In de NBG-vertaling staat in vers 24 
voor didrachmen “hoofdgeld” (schatting, of de halve 
sikkel), en in vers 27 is de stater vervangen door “een 
zilverstuk”.

“Toen zij nu in Kapernaüm 
gekomen waren, kwamen 
de ontvangers van de 

didrachmen naar Petrus 
toe en zeiden: Betaalt uw meester de didrachmen niet?” 
Deze belasting werd door de Joden betaald aan de 
priesters en Levieten voor de instandhouding van hun 
eigen tempeldienst in Jeruzalem. Dit is iets anders dan de 
belasting die werd opgelegd door het Romeinse bestuur, 
en die de Joden als onderworpen volk verplicht waren 
aan de keizer te betalen (Matt. 22:15-22).4

De tempelschatting vond zijn oorsprong in de bijdragen 
die door Mozes, Gods dienstknecht, waren opgelegd aan 
het volk in de woestijn. Daar beval Jahweh dat iedere 
mannelijke Israëliet boven de twintig jaar, of hij nu arm 
of rijk was, Hem een losgeld moest brengen. Dit hefoffer 
was de “beka” of halve sikkel (Ex. 30:11-16). Toen 
de volkstelling plaatsvond, bleek dat het verzamelde 
bedrag 603.550 beka’s of 301.775 sikkels bedroeg. Deze 
opbrengst werd gebruikt voor de bouw van de tabernakel 
(Ex. 38:25-28). 

We lezen dat in de dagen van Joas, de koning van Juda, 
deze belasting geïnd werd van het volk om de uitgaven 

1) Didrachmon of dubbele drachme, een zilveren munt gelijkwaardig 
aan twee Attische drachmen of een Alexandrijnse, of een halve sjekel. 
2) ½ sikkel = 2 drachmen = 1 didrachme = 1 beka = ½ joodse sikkel. Er 
zijn tenminste drie verschillende sikkels bekend, nl. de gouden, zilveren 
en koperen sikkel.
3) Sikkel = 4 drachme = 1 stater = tetradrachme.
4) Eén Romeinse denaar = 1 drachme. Denarius betekent “tien 
bevattend”. Het was een Romeinse zilveren munt ten tijde van het N.T. 
Hij kreeg deze naam omdat hij gelijk stond met 10 (koperen) as, een 
aantal dat na 217 v. Chr. verhoogd werd tot 16 as (ong. 3.898 gram). 
Dit was de voornaamste zilveren munt van het Romeinse rijk. Uit de 
gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard blijkt dat een denaar toen het 
gewone dagloon was van een arbeider (Matt. 20:2-13).

te betalen voor het herstel van het huis des Heren, dat 
in die dagen nodig gerestaureerd moest worden (2 Kon. 
12:4; 2 Kron. 24:5, 9). Na de terugkeer van de Joden uit 
de Babylonische gevangenschap kwamen Nehemia en 
het volk overeen, dat ieder een jaarlijkse bijdrage moest 
geven voor de dienst van het huis van God (Neh. 10:32). 
Het bedrag dat bij die gelegenheid wordt genoemd, 
was een derde deel van een sikkel, geen halve sikkel. 
Misschien konden ze in hun grote armoede geen halve 
sikkel geven. 

De vraag die aan Petrus werd gesteld, kwam niet van een 
belastingambtenaar in dienst van de Romeinen, die erop 
aandrong aan de plichten van een buitenlandse burgerlijke 
wet te voldoen. Het was de vraag van de Joden zelf, of 
de profeet uit Nazaret de gebruikelijke belasting wel wilde 
betalen. Het betrof de halve sikkel voor het onderhoud 
van de tempel en de tempeldienst. Het was meer een 
zaak van het zich houden aan een godsdienstige praktijk 
dan van gehoorzaamheid aan een politieke eis. Petrus 
aarzelde geen moment om in te stemmen met de eis van 
de wet en de godsdienstige uitvoering daarvan door zijn 
Meester. 

Hij antwoordde direct bevestigend en ging daarna het 
huis binnen om de zaak aan de Heer Zelf voor te leggen, 
of misschien wel om te vragen hoe het geld verkregen 
moest worden. Maar de Heer was hem voor. Hij kende 
Petrus’ bedoeling en verbeterde de haastige en verkeerde 
uitspraak van Zijn discipel. Zij die Petrus de vraag stelden, 
hadden nooit de vele en bijzondere gelegenheden 
meegemaakt zoals de discipel om te erkennen dat de 
grote Vorst uit het huis van David was gekomen. De 
vraagstellers hadden een verontschuldiging, maar Petrus 
had die niet. Zijn antwoord kwam helemaal niet overeen 
met zijn eigen onlangs uitgesproken belijdenis, en de 
verheerlijking op de berg. Door de openbaring van de 
Vader had Petrus tegen de Heer gezegd: “U bent de 
Christus, de Zoon van de levende God” (Matt. 16:16). 
Kort daarna hadden Zijn ogen de alles overtreffende 
schoonheid en majesteit van de Koning gezien, terwijl zijn 
oren het getuigenis uit de wolk hadden gehoord: “Deze is 
mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, 
hoort Hem” (Matt. 17:5). Petrus was deze verschijning in 
heerlijkheid door de Heer alsook zijn eerder uitgesproken 
belijdenis over Hem kennelijk vergeten, toen hij de 
belastingophalers zo haastig verzekerde dat zijn Meester 
de halve sikkel zou betalen. 

Maar was het niet gepaster dat de Zoon van God, de 
Koning van Israël, schatting zou ontvangen in plaats van 
te betalen? De ongerijmdheid van de vraag van deze 
mensen had Petrus toch duidelijk moeten zijn! Voordat 

Het geld Van de BijBel

Deel 2 - De halve sikkel en de stater (Matt. 17:24-27).
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Foto (jps): Gebakken ‘Petrus’ vis met geldstuk in de bek
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de discipel een woord kon uitbrengen, zei de Heer tegen 
hem: “Wat denk je, Simon, van wie heffen de koningen 
van de aarde tol of belasting: van hun zonen of van de 
vreemden? Toen hij nu zei: Van de vreemden, zei Jezus 
tot hem: Dan zijn de zonen vrij”. Deze woorden waren 
een rustige en vriendelijke terechtwijzing van de Heer 
in de kring van Zijn eigen discipelen. Hij handhaafde de 
waardigheid van Zijn eigen Persoon en de rechten die 
volgden uit Zijn Zoonschap. 

Zelfs naar aards gebruik waren koninklijke families vrij van 
belastingbetaling. Deze heffingen werden opgelegd aan 
de onderdanen van het koninkrijk. De Heer Jezus, hoewel 
afkomstig uit Nazaret, was Davids Zoon en Davids Heer. 
De tempel in Jeruzalem was het huis van Zijn Vader (Joh. 
2:16). Hij was inderdaad Zoon over Zijn eigen huis, geen 
dienstknecht in het huis van een ander. Als de Zoon van 
God en de Koning van Israël was Hij geheel vrij van de 
verplichting om de belasting te betalen, die werd geheven 
om de uitgaven voor de dienst van God te bekostigen. 

De Heer wilde echter Zijn rechten niet laten gelden 
tegenover de belastingontvangers zelf. Hoewel Hij de 
Koning van de Joden was (Matt. 27:11), wilde Hij op aarde 
leven als een onderdaan, en niet als rechter of uitdeler 
van de erfenis (Luc. 12:14). Hij liet zien dat Hij bereid 
was aan het verzoek te voldoen en de tempelschatting te 
betalen. Voor ons is Hij arm geworden, en Hij had geen 
geld in de beurs (Matt. 10:9). Maar hoewel Hij arm is 
geworden, zoals de Schrift zegt (2 Kor. 8:9), bezat Hij toch 
alle dingen. Hij liet de vergeetachtige discipel zien dat Hij 
Heer was over alles, en dat de zee Hem toebehoorde. Hij 
had die gemaakt en Hij oefende heerschappij over alles 
wat over de paden van de zeeën gaat (Ps. 8:9). 

De Heer zei daarom tegen Petrus: “Opdat wij hun echter 
geen aanstoot geven, ga naar zee, werp een vishaak 
uit en neem de eerste vis die bovenkomt, en als je zijn 
bek opendoet, zul je een stater vinden; neem die en 
geef hem hun voor Mij en jou.” Hoewel de Joden Gods 
geboden krachteloos maakten door de overleveringen 
van de ouden, wilde de Heer niet door een schijnbare 
geringschatting van Zijn kant van een godsdienstige plicht 
een aanleiding geven tot struikelen. In Zijn vernedering tot 
de dood van het kruis zou Hijzelf een steen des aanstoots 
en een rots der ergernis zijn voor het volk (Rom. 9:32-33). 
Maar in de zaak van de tempelschatting wilde Hij elke 
verontschuldiging voor het ongeloof wegnemen. Daarom 
voldeed Hij aan het verzoek van de belastingontvangers 
door het betalen van het gevraagde geld. De manier 
waarop het geldstuk werd verkregen, diende tot lering 
van de discipel; en niet (voor zover wij weten) voor de 
belastingontvangers. De Heer toonde Petrus dat Hij, naast 
Koning over Israël, ook Heer was over de schepping; en 
dat een vis de bewaarder was van Zijn bezit. 

De Heer stelt Zelf de 
voorwaarden vast om de 
vis te vangen. Bij nader 
inzicht ziet men wat een 

wonderlijk bewijs dit was van 
de alwetendheid en de almacht van Christus als de Zoon 
van God – zoals vooral het evangelie van Johannes toont. 
Het is een hulpbron voor Zijn discipelen. 

Voor het naar behoren vervullen van het woord van de 
Heer ten aanzien van Petrus was het noodzakelijk:  

1. dat iets in de zee gevangen moest worden;

2. dat het onmiddellijk gevangen moest worden, hoewel 
vissers soms de hele nacht hard moesten werken en 
niets vingen;

3. dat de vangst één enkele vis zou zijn, gevangen met 
een haak, niet een aantal vissen met een net;

4. dat de vis geld moest bevatten;

5. dat het geld in de bek van de vis moest zijn;

6. dat de eerste vis die gevangen werd het geld zou 
bevatten;

7. dat het gevonden geld één enkel geldstuk zou zijn 
van de juiste muntwaarde die nodig was. 

Er wordt verder niet verteld in het evangelie hoe dit 
wonder gebeurde. Maar er is geen twijfel mogelijk dat 
Petrus, die de aanwijzingen van de Meester volgde, heeft 
ervaren dat aan al deze voorwaarden werd voldaan. De 
stater was op de aangewezen plaats, en het was de juiste 
som die nodig was om de belasting te betalen voor twee 
personen. Of zoals onze Heer zei: “voor Mij en jou”. 

In de wet van Mozes stond geschreven over deze 
bijdrage, dat de rijke niet meer en dat de arme niet 
minder mocht geven dan de halve sikkel (Ex. 30:15). 
Maar bij deze gelegenheid stroomt de rijkdom van de 
genade van Christus. Ze stijgt uit boven de armoede 
van de wet, om te voldoen aan haar rechtmatige eisen. 
Als de tempelschatting beschouwd kan worden als een 
bindende verplichting, dan vinden we hier een volmaakte 
gerechtigheid. Er was precies een halve sikkel voor ieder, 
niet meer en niet minder. 

De bek van de vis bevatte 
niet twee halve sikkels: 
één voor ieder van hen; en 
ook niet één halve sikkel 

voor de Heer alleen. De Heer 
wilde Zich niet onderscheiden van Zijn dienstknecht en 
volgeling. Petrus had alles verlaten om de Heer te volgen, 
die niets had om het hoofd neer te leggen. Terwijl Petrus 
Zijn armoede deelde, toonde de Heer aan de discipel dat 
hij in Zijn overvloed mocht delen. Petrus zou zien dat het 
zilver en het goud Hem toebehoorden, evenals de vissen 
van de zee. De stater, die je zult vinden, is voor Mij en 
jou, zo zei de Heer. 

Dit woord openbaart de luisterrijke genade van onze Heer 
Jezus Christus tegenover een belijder van Zijn naam. 
Petrus was één van de Zijnen, die in de wereld waren, 
van wie Hij zei: “waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar 
zijn” (Joh. 12:26). De discipel moet zijn zoals zijn Meester, 
arm als Hij, vervolgd als Hij, rijk als Hij, verheerlijkt als Hij. 
Aan de overwinnaars te Laodicea beloofde de Heer: “Wie 
overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, 
zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met mijn Vader 
op zijn troon” (Openb. 3:21). Degene die gemeenschap 
heeft met het lijden van Christus, zal ook ingaan in de 
vreugde van zijn Heer. Het voornaamste kenmerk van 
deze unieke gemeenschap, waarvan de evangeliën 
en de brieven getuigen, werd op die dag in Kapernaüm 
zichtbaar: één stater ‘voor Mij en voor u’. In deze 
genadige woorden zien wij Gods liefde, die niet geeft 
zoals de wereld geeft, maar die alles wat ze bezit 
deelt met haar geliefde mede-erfgenamen. 

Het wonder

Eén geldstuk voor 
beiden
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‘(...) Wat denk je, Simon, van wie heffen de koningen 
van de aarde tol of belasting: van hun zonen of van de 
vreemden? Toen hij nu zei: Van de vreemden, zei Jezus 
tot hem: Dan zijn de zonen vrij. Opdat wij hen echter 
geen aanstoot geven, ga naar zee, werp een vishaak uit 
en neem de eerste vis die bovenkomt, en als je zijn bek 
opendoet, zul je een stater vinden; neem die en geef hem 
hun voor Mij en jou’.

Het lijden dat over Christus zou komen en de 
heerlijkheden daarna

Het is allereerst belangrijk om te letten op de context 
waarin dit voorval uit het leven van Petrus plaatsvindt. Wij 
zien de Heer in dit evangelie als de verworpen Koning. 
Het koninkrijk der hemelen zou een verborgen gedaante 
aannemen, tot aan de wederkomst van de Zoon des 
mensen en de openbare vestiging van Zijn rijk (Matt. 13). 
In de tussentijd zou Christus Zijn Gemeente bouwen, die 
zou bestaan uit ‘levende stenen’ zowel uit Israël als uit de 
volken (Matt. 16:18; 1 Petr. 2:5). 

De vraag naar aanleiding van de tempelbelasting volgde 
direct op de tweede aankondiging van het lijden, de dood 
en de opstanding van Christus (Matt. 16:21-28; 17:22-23). 
In een wat ruimer perspectief gezien gaat om de vraag 
hoe wij ons hebben te gedragen als volgelingen van 
een verworpen Meester. Wij delen nu in Zijn verwerping, 
maar straks delen wij in Zijn heerlijkheid. In aansluiting 
op de eerste aankondiging van het lijden van de Messias, 
volgde reeds de aankondiging van Zijn wederkomst en de 
vestiging van Zijn rijk in macht en majesteit. De Zoon des 
mensen staat te komen in de heerlijkheid van Zijn Vader 
met Zijn engelen (Matt. 16:27-28). Deze aankondiging van 
de Heer ten aanzien van Zijn koninklijke majesteit wordt 
onmiddellijk gevolgd door de verheerlijking op de berg, 
die ons een profetisch beeld schetst van de toekomstige 
heerlijkheid van de Messias en Zijn rijk (Matt. 17:1-8). 

De tempelbelasting oftewel het hoofdgeld (NBG-vert.)

Petrus werd door de ontvangers van het hoofdgeld 
apart benaderd met de vraag of zijn Meester het geld 
niet afdroeg. Via Petrus werd de Heer beproefd om 
vast te stellen of Hij Zich hield aan de godsdienstige 
gebruiken. Petrus antwoordde bevestigend. Waaraan 
moeten wij denken bij deze verplichting? Iedere 
Israëliet van twintig jaar en ouder moest een hoofdelijke 
belasting voor de tempeldienst afdragen, die jaarlijks 
tegen Pasen werd geïnd. Deze belasting was 
gebaseerd op het voorschrift aangaande het zoengeld 
in Exodus 30:11-16. De heffing die wij daar vinden, 
werd ingesteld bij de telling van alle strijdbare mannen 
van twintig jaar oud en daarboven (Num. 1:1-3).  

Maar later werd hiervan een jaarlijkse verplichting 
gemaakt voor alle Israëlieten, om zodoende de kosten 
van de tempeldienst te kunnen blijven dekken (2 Kron. 
24:8-9; Neh. 10:32-33). 

Het ging in Exodus 30 om een halve sikkel zilver per 
persoon. In de tijd van de Heer kwam de Griekse 
didrachme, d.i. dubbele drachme, hiermee overeen (vgl. 
de letterlijke weergave in de Herziene Voorhoevevert.). 
De drachme was een zilveren munt, ongeveer ter waarde 
van een denaar. De stater die Petrus moest opvissen, 
had de waarde van vier drachmen, en was dus goed voor 
tweemaal de tempelbelasting. Als christenen mogen wij 
weten dat wij niet verlost zijn door zilver of goud, maar 
‘door kostbaar bloed’. Wij zijn gekocht en betaald met de 
kostbare prijs van het bloed van Christus, het vlekkeloze 
Lam van God (1 Petr. 1:18-19).

God zond Zijn Zoon, geboren onder de wet

Petrus ging er zonder meer van uit dat de Heer de 
tempelbelasting zou voldoen, en daarom beantwoordde 
hij de vraag van de ontvangers met een volmondig ‘Jawel’. 
Het was ook juist dat de Heer Zich meestal hield aan de 
Joodse religieuze regels, echter niet aan de uitwassen 
ervan (vgl. Matt. 5). Maar Hij was in Zijn Persoon veel 
méér dan de tempel, en ook méér dan koning Salomo, 
die de eerste tempel gebouwd had (Matt. 12:6, 42). 
Bovendien kwam Hij om iets nieuws te introduceren, een 
nieuw bestel van dingen. God zond Zijn Zoon, zo zegt 
de apostel Paulus later, ‘geboren uit een vrouw, geboren 
onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet waren, 
vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen’ 
(Gal. 4:4-5). 

Dit citaat uit de brief aan de Galaten behelst twee 
belangrijke principes, die ook al liggen opgesloten in dit 
stukje over de tempelbelasting in Matteüs 17. Het eerste 
is dat Christus Zich tijdens Zijn leven op aarde onderwierp 
aan de inzettingen van de wet, en de Joden niet onnodig 
aanstoot wilde geven (Matt. 17:27). Hij was waarachtig 
Mens, en Hij was geboren onder de wet. Hij was geen 
revolutionair, hoewel Zijn lijden, sterven en opstanding 
de grootst mogelijke wending zouden betekenen in de 
wereldgeschiedenis, die maar denkbaar is. Wij leven nu 
immers niet meer onder de wet, maar onder de genade 
(Rom. 6:14). De bedeling van de wet heeft plaatsgemaakt 
voor die van de genade en van de Geest van God. En 
waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2 Kor. 
3:17). Het tweede principe is dan ook dat van de 
christelijke vrijheid, zoals de Heer Zelf reeds aangeeft 
met de woorden: ‘Zo zijn dus de zonen vrij’ (Matt. 
17:26 NBG-vert.).

alles met cHristus delen

Matteüs 17:24-27
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Naäman uit Aram

Naäman was een belangrijk man in het land Aram, d.i. 
Syrië. De hoofdstad van Aram was Damascus (vgl. 
2 Kon. 5:12). Aram was een sterke vijand van Israël, 
reeds in de tijd van koning Salomo (1 Kon. 11:23-25). 
Aram en Israël waren geregeld in oorlog met elkaar  
(1 Kon. 11:23-25; 15:20; 20:1vv.; 2 Kon. 6:24; 13:3, 
17, 22-25). De profeet Elisa speelde vaak een rol bij 
de oorlog tussen beide landen. Toch verkeerden beide 
landen niet voortdurend in staat van oorlog (vgl. 1 Kon. 
22:1), maar werden er tussendoor ook vredesverdragen 
gesloten (vgl. 1 Kon. 20:34). 

We mogen ervan uitgaan dat de geschiedenis van 
Naäman zich afspeelde in zo’n tijd van wankele vrede. 
De koning van Israël zag namelijk in de brief van de 
koning van Aram een voorwendsel om een oorlog te 
ontketenen (2 Kon. 5:7). Het verzoek van de koning 
van Aram leek immers onmogelijk om gehonoreerd te 
kunnen worden (vs. 6).

Naäman zelf was een erg gewaardeerd man bij de 
koning van Aram, niet in het minst doordat hij een 
kennelijk belangrijke overwinning had behaald voor 
Aram (2 Kon. 5:1). We weten niet met zekerheid tegen 
wie Naäman die overwinning had behaald. Sommigen 
denken aan een overwinning tegen Israël, anderen aan 
een overwinning tegen Assyrië. 

Er schijnt een Joodse traditie te zijn die zegt dat 
Naäman de boogschutter was, die koning Achab de 
dodelijke wond toebracht in de strijd om Ramot in 
Gilead (1 Kon. 22:34). Of was Naäman ook in die strijd 
de legeraanvoerder, en is dit de overwinning die wordt 
bedoeld in 2 Koningen 5:1? De Bijbel geeft ons daarover 
geen absolute zekerheid. Maar wat de Bijbel ons wel 
meedeelt, is dat deze overwinning door de Here was 
geschonken (2 Kon. 1:5). 

We kunnen ons afvragen waarom de Here aan Aram een 
overwinning had geschonken. Heeft Hij Aram gebruikt 
om Zijn volk te tuchtigen? Heeft Hij Aram de overwinning 
geschonken tegen Assyrië, om zodoende het volk Israël 
te beschermen tegen Assyrië? Ook dat weten we niet. 
Hoe het ook mag zijn, de Bijbel wil ons erop wijzen dat 
de Here regeert – niet alleen over Israël, maar ook over 
de volken. 

Dat zal Aram niet zo gezien hebben. Aram betekent: 
‘hoog, verheven’, wat een zekere hoogmoed 
tot uitdrukking brengt. Bovendien waren het 
afgodendienaars (1 Kon. 20:23vv.; 2 Kon. 5:17-18). 
Aram is daarmee een beeld van de trotse wereld met 
zijn eigen goden, een wereld die overtuigd is van eigen 
voortreffelijkheid. Aram was ook een vijand van het volk 
van God. En Naäman hoorde hierbij, in die wereld was 
hij thuis.

• Hij streed voor die wereld, en wel als de legeroverste 
ervan (vs. 1).

• Hij vereerde de goden van die wereld (vgl. vs. 17 
‘niet meer’).

• Hij verwachtte alles wat hij nodig had van die 
wereld. Voor zijn ziekte had hij eerst hulp gezocht bij 
de genezers van Aram. Hij verwachtte immers dat 
Elisa ook een rituele handeling zou verrichten, zoals 
de heidense tovenaars of magnetiseurs in Aram dat 
hadden gedaan (vs. 11).

• Hij was trots op die wereld en hij verkoos de eigen 
rivieren van Damascus, de Abana (d.i. ‘verbond’) 
en de Parpar (d.i. ‘snel, vlug’), boven de Jordaan 
(vs. 12). Hij stelde dus liever zijn vertrouwen op de 
rivieren van Damascus voor een spoedig herstel.

• Hij werd geliefd in die wereld. Zijn naam betekent 
‘aangenaam, beminnelijk’, en de koning en zijn 
dienstknechten waren oprecht begaan met het lot 
van Naäman (vs. 5, 13).

• Hij was een voorbeeldfiguur in die wereld en werd 
door zijn dienstknechten als ‘vader’ getypeerd (vs. 
13).

Maar Naäman werd geconfronteerd met een probleem 
waarvoor zijn wereld geen oplossing kon bieden. 
Hij was melaats. Een eerste plek (vs. 11) was het 
bewijs van deze ziekte, die zijn lichaam verder zou 
aantasten en zou leiden tot de dood.

de reiniging Van naäman

2 Koningen 5
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De ziekte die in de Bijbel melaatsheid of huidvraat 
wordt genoemd, wordt vaak gelijkgesteld met lepra. 
In de vertalingen van het Oude Testament wordt het 
Hebreeuwse Tsara’at vertaald als melaatsheid of 
huidvraat maar zal het echter in de meeste gevallen 
niet om lepra gaan: lepra werd waarschijnlijk pas in de 
4e eeuw v. Chr. meegenomen vanuit het Verre Oosten. 
Waarschijnlijk wordt met Tsara’at (letterlijk: plaag) een 
schimmelachtige aandoening bedoeld (zie Leviticus 13 
en 14). 

Bron: Wikipedia
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De boodschap voor Laodicea

In deze brief stelt de Heer Zichzelf opnieuw niet zozeer 
in Zijn rechterlijke als wel in Zijn morele eigenschappen 
voor. Wij lezen hier in de aanhef: ‘En schrijf aan de 
engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, 
de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de 
schepping van God’ (vs. 14). Christus is ‘de Amen’, 
want al Gods beloften zijn in Hem ‘ja’ en ‘amen’ (2 Kor. 
1:20). Hij is ook de trouwe en waarachtige Getuige, want 
hoewel de gemeente heeft gefaald als Gods getuige op 
aarde, blijft Christus onveranderlijk trouw en waarachtig. 
Bovendien is Hij ‘het begin van de schepping van God’. 
Christus is het Hoofd van de nieuwe schepping, waarvan 
de gemeente hier beneden de eerste openbaring behoort 
te zijn. De gemeente is hierin, evenals in alle andere 
opzichten, geheel van Gods gedachten afgeweken, 
maar Christus blijft Dezelfde. 

Dit falen van de gemeente bedroeft Hem meer dan 
iets anders, en het is dan ook hiertegen dat Hij Zijn 
aanklachten richt. Alleen hier spreekt Hij over het 
uitspuwen van de gemeente als te walgelijk om in stand 
te worden gehouden: ‘Omdat u lauw bent en niet heet 
of koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen’ (vs. 16). Wat 
een ernstige woorden! Ze worden niet tot een verdorven 
of kwijnende, uitgedoofde gemeente gericht, maar tot 
een gemeente waar veel was gedaan in de naam van 
Christus, met grote uiterlijke gevolgen. Zo bevredigend 
waren die naar eigen inschatting, dat de gemeente 
blind was voor de werkelijkheid en opschepte over de 
successen. Maar op hetzelfde moment hadden zij, naar 
de inschatting van Christus, gebrek aan alles wat van 
waarde was (vs. 17). 

Daarom wordt de gemeente te Laodicea aangeraden 
zich tot Christus Zelf te wenden en van Hem te kopen 
‘goud, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt; en witte 
kleren, opdat u bekleed wordt en de schande van uw 
naaktheid niet openbaar wordt; en ogenzalf om uw ogen 
te zalven, opdat u kunt kijken’ (vs. 18). Goud spreekt van 
Gods gerechtigheid, en de uitdrukking ‘gelouterd door 
vuur’ verwijst naar de volmaakte zuiverheid ervan. De 
psalmdichter zegt van de woorden van God: ‘De woorden 
van de Here zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in 
een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd’ (Ps. 
12:6). 

Witte kleding is de kleding waarin het voor de gelovige 
passend is voor God te verschijnen, in contrast met de 
vuile vodden van onze eigengerechtigheid. De mens 
moet zichzelf kleden met kleding die past bij Gods 
tegenwoordigheid. Adam en Eva maakten schorten van 

vijgenbladeren, opdat de schaamte van hun naaktheid 
niet zou worden gezien. Maar hoe nutteloos waren 
die, toen ze werden geroepen in Gods nabijheid. God 
gaf hun echter kleren, die waren gemaakt van huiden 
van offerdieren, waardoor hun naaktheid werkelijk 
werd bedekt. Zo bekleedde de gemeente te Laodicea 
zichzelf met haar werken en roemde in haar successen, 
terwijl de Heer zag dat ze naakt was. Hij trachtte haar 
geweten wakker te schudden, opdat zij aan Hem de 
witte kleren zou vragen die werkelijk nodig zijn. Maar 
haar ogen waren verblind door eigendunk en zij kon de 
noodzaak van zulke kleding niet inzien. De Heer voegde 
er daarom aan toe: ‘En (koop ook) ogenzalf om uw ogen 
te zalven, opdat u kunt kijken’ (vs. 18). De zelfvoldane 
leraars ontbrak het aan elke blijk van geestelijk leven. 
Hun ogen waren nog nooit geopend voor hun ware 
toestand als verloren zondaars. Daarom beseften 
ze niet dat zij het nodig hadden gerechtvaardigd te 
worden overeenkomstig Gods gerechtigheid, en voor 
Hem te verschijnen in het enige kleed dat past bij Zijn 
tegenwoordigheid: ‘Christus Jezus, die ons geworden 
is wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en 
verlossing’ (1 Kor. 1:30).

En nu volgt een droevig feit, de constatering dat de 
Heer buiten staat. De oproep tot bekering gaat echter 
vergezeld van een heerlijke belofte. Door de gemeente 
in haar geheel wordt Christus om zo te zeggen 
buitengesloten, maar Hij richt Zich tot de individuele 
gelovige: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik <ook> bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij 
met Mij’ (vs. 20). Christus is nog Dezelfde. Hoewel Hij, 
figuurlijk gesproken, buitengesloten is, zoekt Hij toch 
een plaats in individuele harten. Het is nu een zaak 
van personen geworden, niet van gemeenten. Maar als 
iemand Zijn stem hoort en de deur opent, is er nog steeds 
rijke zegen: de zegen van de persoonlijke gemeenschap 
met Hem. Het is de zegen Christus inwonend in het hart 
te hebben, en te genieten van de dagelijkse omgang met 
Hem: ‘Ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met 
hem houden en hij met Mij’. Dit is een heerlijke belofte, 
die past bij de situatie van degenen die trouw zijn. 

Wat de gemeente hier kenmerkt, is harteloze 
onverschilligheid jegens Christus. Wat de overwinnaar 
kenmerkt, is juist het omgekeerde. Er wordt liefde 
en toewijding bij hem gevonden, dat blijkt uit zijn 
gehoorzaamheid. Dat is de conditie waarop Christus 
intrek in het hart kan nemen.

de OpenBaring Van 
jezus cHristus

Openbaring 3:14-22

T.B. Baines
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In het jaar 155 werd Polycarpus, bisschop van Smyrna (= 
het huidige Izmir in Turkije), op zijn oude dag gearresteerd 
om de marteldood te ondergaan. Polycarpus zou in zijn 
jonge jaren de apostel Johannes nog gekend hebben. 
Er is een ooggetuigeverslag van Polycarpus’ verhoor 
door de Romeinse stadhouder bewaard gebleven. Zo’n 
verslag noemen we een martelaarsakte. De woorden 
‘marteldood’ en ‘martelaarsakte’ hebben niets met 
martelen te maken, maar zijn afgeleid van het Griekse 
woord martus, dat ‘getuige’ betekent, en vervolgens de 
specifieke betekenis ‘bloedgetuige’ gekregen heeft.

Op verzoek van de gelovigen uit Filomelion in Frygië 
verstuurden de christenen van Smyrna onderstaande 
martelaarsakte als rondzendbrief. Hieruit citeer ik een 
gedeelte, dat ik soms enigszins vrij uit het Grieks heb 
vertaald.

Het verhoor van Polycarpus in het stadion van 
Smyrna

Hij werd voor de stadhouder gebracht. Deze vroeg hem 
of hij inderdaad Polycarpus was. Polycarpus antwoordde 
bevestigend. Nu begon de stadhouder te proberen hem 
van zijn geloof af te helpen: ‘Alstublieft, denk toch aan 
uw hoge leeftijd’, en meer van dat soort uitspraken die 
dan worden gebezigd, zoals: ‘Zweer bij de godheid van 
de keizer’. ‘Kom toch tot uzelf. U hoeft alleen maar te 
roepen: Weg met de goddelozen!’ Maar Polycarpus 

wierp een doodernstige blik op heel die massa van 
wetteloze heidenen in het stadion. Hij strekte zijn hand 
over hen  uit en terwijl hij opkeek naar de hemel sprak 
hij uit de grond van zijn hart: ‘Ja, inderdaad. Weg met de 
goddelozen!’ 

Maar de stadhouder gaf het nog niet op, en zei: ‘U hoeft 
maar te zweren en ik laat u vrij. Spreek een lastering over 
Christus uit!’ Polycarpus hernam: ‘Zesentachtig jaar heb 
ik Hem gediend, en Hij heeft mij in niets onrechtvaardig 
behandeld. En trouwens, hoe zou ik mijn Koning kunnen 
belasteren die mij gered heeft?’

De stadhouder waagde nogmaals een poging: ‘Zweer 
bij de godheid van de keizer!’ Polycarpus antwoordde: 
‘Ik weet niet of het u als verdienste zal worden 
aangerekend, wanneer ik - zoals u dat noemt - bij de 
keizer zou zweren, maar laat ik u dan nog eens duidelijk 
zeggen voor het geval u het nog niet begrepen mocht 
hebben, wie u voor u heeft. Ik ben een christen. Mocht 
u meer over het christendom willen weten, geef mij dan 
een dag, en luister’.

De stadhouder antwoordde: ‘Als u dan zo graag wilt, 
beproef uw geluk dan maar op het volk’. En Polycarpus 
zei: ‘U wil ik wel te woord staan. Wij geloven immers dat 
overheden en machten door God zijn aangesteld en dat 
wij ze daarom de eer moeten geven die hun toekomt, 
zolang dat althans met ons geweten in overeenstemming 
te brengen is. Maar hen acht ik het niet waard mij 
tegenover hen te verdedigen’.

De stadhouder zei: ‘U moet wel bedenken dat ik 
wilde dieren achter de hand heb. Als u niet tot andere 
gedachten komt, ben ik genoodzaakt ze op u los te 
laten’. Waarop Polycarpus reageerde: ‘Roep ze maar! 
Wij blijven bij ons standpunt en zijn niet van plan om 
van betere naar mindere inzichten over te stappen. 
Integendeel, ik ga er zelfs op vooruit; het is goed van het 
boze over te gaan naar het rechtvaardige’.

Toen zei de stadhouder: ‘Als de verscheurende dieren 
dan geen indruk op u maken, zal ik u levend laten 
verbranden, tenzij u nu nog tot andere gedachten komt’. 
Maar Polycarpus zei: ‘U dreigt met een vuur dat het 
hoogstens één uur volhoudt. Daarna is het uit. Maar 
weet u niet dat het vuur van het toekomstig oordeel en 
van de eeuwige straf in gereedheid wordt gehouden 
voor de goddelozen? Vooruit! Waar wacht u op? Doe 
maar wat u wilt!’

Uiteindelijk werd Polycarpus inderdaad veroordeeld 
tot de dood op de brandstapel.

pOlycarpus Van smyrna 
als getuige Van cHristus 

Gerard Kramer
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Gods Woord werkte met macht in koning Josia. Hij was 
erdoor overweldigd en hij bracht het hele volk onder de 
invloed van het Woord. Hij hield het niet voor zichzelf. 
Hij las het zelfs voor ten aanhoren van jong en oud. Als 
er ooit een tijd is geweest dat wij als christenen terug 
moeten naar de Bijbel en elkaar de aloude waarheden 
ervan moeten voorhouden, dan is het nu. Als er nog een 
werk van God in onze dagen kan gebeuren, is dit alleen 
mogelijk als Gods Woord zijn werk doet in ons hart en 
wij het doorgeven aan ieder die maar wil horen, of die nu 
jong of oud is.

Er wordt hier niet alleen gesproken over jongeren. Het 
héle volk werd aangesproken en het sloot een verbond 
om de HERE te volgen en dat te doen door zich met heel 
hun hart en heel hun ziel te houden aan Zijn geboden 
en inzettingen (vs. 3). Dan gaat er iets gebeuren. Ze 
gaan niet direct samen fijn het Pascha vieren. De eerste 
uitwerking van het Woord van God is niet dat we heerlijk 
God kunnen eren en samen avondmaal kunnen vieren – 
wat in onze tijd vaak naar voren komt. Men zegt dan dat 
wij een gemeente moeten zijn, waar iedereen zich prettig 
voelt. Maar het Woord van God zal, zoals bij Josia en nu 
ook bij het hele volk, allereerst een diep werk in hart en 
geweten moeten doen om alles wat tot oneer van God is 
in de gemeente, Zijn huis, eruit te verwijderen.

Het is schokkend te lezen wat er allemaal in de loop 
van de tijd in het huis van de HERE een plaats heeft 
gekregen. Josia gaat echter grondig te werk. Uitvoerig 
wordt beschreven wat hij allemaal laat wegbreken 
en vernietigen, en wat er met het gruis wordt gedaan. 
Niets vindt genade in zijn ogen, als het gaat om zaken 
die Gods eer aantasten. Jeruzalem en Juda ondergaan 
een schoonmaakactie zoals nooit eerder is gebeurd. De 
ijver van de koning brengt hem zelfs tot buiten Juda, in 
Betel en Samaria. Zo vervult hij een profetie die eeuwen 
eerder was uitgesproken (vs. 15-18; 1 Kon. 13:2). Zijn 
inzet voor de eer van God houdt niet op bij de grens 
van zijn rijk. Het is een aanwijzing dat wij onszelf geen 
beperkingen mogen opleggen bij het opkomen voor de 
eer van God. Overal waar men in de christenheid belijdt 
God te eren, maar dat op een Hem onwaardige manier 
doet, moet dit aan de kaak worden gesteld.

Na de zuivering van alle ongerechtigheid is er ruimte 
gekomen om het Pascha te houden. En hoe wordt dat 
gevierd! Het wordt een feest zoals het sinds de tijd van 
de richters niet meer was gevierd. Ook het avondmaal, 
waarvan het Pascha een beeld is, kan men slechts 
vieren nadat er reiniging heeft plaatsgehad, zowel in het 
persoonlijke als in het gemeenschappelijke leven, dat wil 
zeggen in onze plaatselijke gemeenten (1 Kor. 5:7-8).

Zelfs na de viering van het Pascha blijken er nog zaken 
aanwezig te zijn die in Gods land niet mogen worden 
getolereerd (vs. 24). Er was bij Josia geen tevredenheid 
met het al bereikte resultaat. Het Woord van God blijft 
hem aanzetten tot handelen. Vers 25 geeft een kenmerk 
van Josia waarnaar iedere christen die zich aan de Heer 
wil toewijden, mag streven. En dat is mogelijk wanneer 
het Woord van God allesbeheersend wordt in ons leven.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 23:1-25.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen 
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. 
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf 
aanvullen: ‘Heer, wilt U mij door Uw Woord aanwijzen 
wat er uit mijn leven moet worden weggedaan; wilt U 
ook aanwijzen waar in ons samenleven als plaatselijke 
gemeente dingen zijn binnengekomen, die niet in Uw 
huis thuishoren. Helpt U om jong en oud te betrekken bij 
alles wat Uw Woord zegt, zodat allen de uitwerking ervan 
ondergaan. Dank U dat het dan nog steeds mogelijk 
is het avondmaal te vieren, Uw dood te verkondigen, 
want daaraan hebben wij alles te danken wat God aan 
zegeningen heeft gegeven. U zij daarvoor de eer’.

jOsia’s HerVOrming en 
Viering Van Het pascHa

‘Toen ging de koning staan bij de zuil en sloot een verbond voor het aangezicht 
des Heren (...) En het gehele volk trad tot het verbond toe’ (2 Kon. 23:3).

Ger de Koning
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Begin in drievoud

Er is in de Bijbel driemaal sprake van een specifieke 
beginsituatie. Genesis 1:1 spreekt over het begin van de 
eerste schepping, de grondlegging van de wereld (‘in het 
begin schiep God de hemel en de aarde’). In de brieven 
van Johannes is sprake van het nieuwe begin dat tot stand 
kwam door Jezus’ intrede in de wereld, Zijn komst in het 
vlees en Zijn leven en dienst hier op aarde (1 Joh. 1:1-
2; 2:7,13-14,24; 3:11; 2 Joh.:5-6). Dit begin is maatgevend 
voor ons leven als gelovigen, zoals de apostel Johannes 
telkens herhaalt. Het is het ijkpunt voor ons leven als 
christenen.

Johannes spreekt ook over Satans activiteit als 
mensenmoordenaar vanaf het begin van de schepping 
(Joh. 8:44), en het ernstige feit dat de duivel zondigt ‘van 
het begin af’ (1 Joh. 3:8). Dat laatste lijkt te verwijzen naar 
de val van de satan zelf en diens engelen, die volgens 
sommigen voorafging aan het werk van de zes dagen in 
Genesis 1. Dit laatste hoofdstuk zwijgt overigens over 
de schepping van de engelen, het gaat hier om de mens 
en zijn leefwereld. Blijkens Job 38 waren de engelen, 
‘de zonen Gods’, reeds aanwezig toen God de aarde 
grondvestte (of ze kunnen zijn inbegrepen bij het werk van 
dag 1).

Maar er is nog een derde ‘begin’, dat uniek en 
onvergelijkbaar is. Hierover spreekt Johannes in de eerste 
verzen van zijn evangelie: ‘In [het] begin was het Woord; 
en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was 
in [het] begin bij God’ (Joh. 1:1-2). Dit begin voert ons terug 
naar wat men wel noemt ‘de stille eeuwigheid’, het absolute 
begin, tenminste vanuit menselijk oogpunt bezien. Voor 
God was er uiteraard geen begin, en het Woord existeerde 
ook in het begin. Het Woord is de eeuwige Zoon, die niet 
geschapen of gemaakt is. Hij was er van eeuwigheid. 
Hetzelfde geldt voor God de Vader, en God de Heilige 
Geest. Zij zijn ook van eeuwigheid God.

Vijf kenmerken van het eeuwige Woord

Johannes leert ons in de beginverzen van zijn evangelie 
vijf dingen over het eeuwige Woord, d.i. de Heer Jezus 
Christus:
(1)  In het begin was het Woord, dat wil zeggen: Hij begon 
niet te bestaan, maar Hij existeerde van eeuwigheid. Dit is 
Zijn pre-existentie vóór de schepping.
(2)  Hij was het Woord, d.i. de uitdrukking, de openbaring 
van Gods innerlijk. Het Grieks spreekt hier over de Logos. 
Elders wordt Christus het beeld van de onzichtbare God 
genoemd (2 Kor. 4:4; Kol. 1:15; Hebr. 1:3).
(3)  Het Woord was bij God, dat betekent dat Hem een 
persóónlijk bestaan wordt toegekend naast, en in relatie 
tot, God de Vader (zie ook onder punt 5).

(4)  Het Woord was God, dat houdt in dat het Woord 
een van de Vader en de Geest onderscheiden goddelijk 
Persoon was. Letterlijk staat er: ‘(...) en God was het 
Woord’. De Godheid van het eeuwige Woord wordt dus 
beklemtoond.
(5)  Dit (of: Deze) was in het begin bij God, met andere 
woorden: het goddelijke Woord was géén latere emanatie 
(uitvloeisel, manifestatie) van de Godheid, maar een 
zelfstandig, eeuwig Persoon ‘bij God’. Dit laatste is niet 
slechts een plaatsbepaling. Zijn nabijheid bij God impliceert 
de unieke relatie van de Zoon tot de Vader. Het wijst op de 
heerlijkheid van de eniggeboren Zoon in de schoot van de 
Vader, zoals nader wordt omschreven in Johannes 1 vers 
14 en 18.

De relatie van het Woord tot de geschapen 
werkelijkheid

Vervolgens zien wij de relatie van de eeuwige Logos, het 
Woord van God, tot de schepping zelf en tot de mensheid 
(Joh. 1:3-5). Hij heeft alle dingen geschapen: ‘Alle dingen 
zijn door Hem geworden’ (vs. 3a). Niets is daarvan 
uitgezonderd: ‘(...) zonder Hem is niet één ding geworden 
dat geworden is’ (vs. 3b). Dat is ook het getuigenis van 
andere Schriftplaatsen: 

(1) de wereld is door Hem geworden (Joh. 1:10); 

(2) de werelden zijn door Gods woord bereid (Hebr. 11:3). 
God sprak en handelde door middel van de Zoon; 

(3) Christus draagt ook alle dingen door het woord van Zijn 
kracht (Hebr. 1:3). De Schepper is tevens de Onderhouder 
van alle dingen.

Maar er was, door Christus’ komst als het Licht in de 
wereld, ook een morele relatie tot de wereld en de 
mensheid, die door de val van de eerste mens in duisternis 
was gehuld. Zo vinden wij dat hier in Johannes 1: ‘In Hem 
was leven, en het leven was het licht van de mensen. En 
het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het 
niet begrepen’ (vs. 4-5). In Christus was leven. Hij heeft 
evenals de Vader leven in Zichzelf (Joh. 5:26). En het leven 
was het licht van de mensen, dat wil zeggen: het wierp en 
het werpt nog steeds licht op iedereen, d.w.z. het onthult 
ieders ware toestand. Niets kan verborgen blijven voor het 
waarachtige Licht, dat in de wereld gekomen is en iedereen 
verlicht (Joh. 1:9). Christus was om zo te zeggen de Zon, 
die opging uit de hoogte (Luc. 1:78). Hij was het Licht van 
de wereld, maar de wereld heeft Hem verworpen. Het Licht 
schijnt voor hen die in de duisternis en de schaduw van 
de dood zitten, maar de duisternis heeft het niet gevat. 
Zo zien wij dat Christus’ verwerping het uitgangspunt 
is van het evangelie naar Johannes.

Hugo Bouter

Het eeuwige wOOrd

‘In het begin was het Woord’ (Joh. 1:1).
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1.9. De Zoon van God, de Koning van Israël

In Johannes 1:50 vinden wij weer enkele andere namen 
of aanduidingen die de heerlijkheid van de Heer Jezus 
omschrijven. Toen Natanaël de Heer ontmoette, zei hij 
tegen Hem: ‘Vanwaar kent U mij?’ De Heer antwoordde 
daarop het volgende: ‘Voordat Filippus je riep, terwijl 
je onder de vijgenboom was, zag Ik je’ (Joh. 1:49). 
Blijkbaar voelde Natanaël dit alsof er dwars door hem 
heengekeken werd; daarbij was hij een heel oprecht 
man, want de Heer had al van hem gezegd: ‘Zie, 
waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is’ (Joh. 1:48). 
Natanaël noemde de Heer in vers 50 eerst Rabbi, dat 
betekent ‘leraar’ of ‘meester’. Dat is al een respectvolle 
aanspreektitel. Hij zei daarmee eigenlijk: ‘U zult vanaf 
vandaag mijn Leraar zijn, die mij onderwijst. Ik wil alleen 
nog van U leren en wil Uw discipel zijn. 

Dan vervolgt hij met de woorden: ‘U bent de Zoon van 
God, U bent [de] Koning van Israël’. Daarmee spreekt 
hij een waarheid uit, die iedere Israëliet uit het Oude 
Testament kon weten. In Psalm 2:6-7 staat namelijk: 
‘Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige 
berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De Here heeft 
tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden 
verwekt’. Als hier staat dat de Zoon van God verwekt 
is, dan is het duidelijk dat het hierbij niet gaat om Zijn 
eeuwige Zoonschap, maar om Zijn hoedanigheid 
als de Zoon van God, zoals Hij in deze wereld werd 
geboren. Het was God de Heilige Geest, die Hem in 
Maria verwekte. Precies dit had de engel tegen Jozef 
gezegd: ‘(...) want wat in haar is verwekt, is uit de Heilige 
Geest’ (Matt. 1:20). Zo heeft de engel Gabriël ook tot 
Maria gesproken: ‘De Heilige Geest zal over u komen 
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; 
daarom zal dat Heilige dat uit u geboren zal worden, 
Gods Zoon worden genoemd’ (Luc. 1:35).

Ook als Mens was de Heer Jezus de Zoon van God, en 
als zodanig heeft Hij een begin gehad. Hij werd verwekt. 
Dat is het wonder van de menswording van onze Heer, 
dat wij nooit kunnen begrijpen. De menswording en de 
verwekking in Maria vormen een grote verborgenheid, 
die wij niet kunnen verklaren, maar die wij wensen te 
eren. De oneindig verheven Schepper van de zichtbare 
en de onzichtbare wereld werd Mens, en is als een klein 
Kind geboren. Natanaël herkende in de Heer Jezus de 
Zoon van God, en de Koning van Israël. Zou het hele 
volk Israël zich niet moeten neerbuigen om Hem te 
aanbidden? In plaats daarvan werd de Koning van Israël 
door de Zijnen verworpen en moest Hij de weg van het 
lijden gaan.

1.10. De Zoon des mensen

In de verzen 51 en 52 zegt de Heer echter tegen 
Natanaël: ‘Je zult grotere dingen zien dan deze (...). Je 
zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen 
van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des 
mensen’. Dat is de laatste naam van de Heer Jezus in 
dit hoofdstuk: de Zoon des mensen. Deze naam houdt in 
dat de Koning van Israël door Zijn volk werd verworpen 
en als de Mensenzoon moest lijden. Zojuist lazen wij in 
Psalm 2:6-7 dat God Zijn Koning had gezalfd, en dat 
deze Koning de door God verwekte Zoon van God is. 
In Psalm 8:5 is sprake van de Heer als de Zoon des 
mensen. De psalmen daartussen in, dus Psalm 3 t/m 7, 
tonen profetisch de weg van de verwerping en het lijden 
van onze Heer. 

We zullen nu enkele verzen hieruit lezen. In Psalm 3:2 
zegt David: ‘Here, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders!’ 
David heeft dit lied geschreven, toen hij voor Absalom 
vluchtte. Hier is David een beeld van de Heiland. In 
Psalm 4:3 zegt hij als type van Christus: ‘Aanzienlijke 
mannen, hoelang zult u mijn eer te schande maken?’ In 
plaats van de Heer te verheerlijken, hebben de mensen 
Hem afschuwelijk te schande gemaakt. Hoe is Hij toch 
onteerd, en wel gedurende de hele tijd van Zijn dienst, 
in het bijzonder toen Hij vermoord werd. In Psalm 5:9 
vraagt David: ‘Here, leid mij in Uw gerechtigheid, 
omwille van mijn belagers; maak Uw weg vóór mij recht’. 
Hier vraagt de Heer profetisch om leiding op de weg. 
In Psalm 6:4 zegt Hij: ‘Ja, mijn ziel is zeer door schrik 
overmand. En U Here, hoelang nog?’ De Heer legt deze 
verschrikking voor God neer en vraagt Hem hoelang het 
nog voortduurt. In Psalm 7:2 spreekt Hij Zijn vertrouwen 
uit met de woorden: ‘Here, mijn God, tot U neem ik de 
toevlucht, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij’. 
Hierbij kunnen wij o.a. denken aan de laatste nacht van 
het leven van de Heer Jezus. Red mij! Dit zijn soortgelijke 
woorden die wij ook in Psalm 22 vinden.

Maar daarna volgt Psalm 8, en die is het goddelijke 
antwoord op de verwerping van de Heer Jezus. In vers 
5 staat: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de 
Zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt’ (SV). Vers 6 
maakt duidelijk dat het bij ‘de Zoon des mensen’ om de 
Heer Jezus gaat: ‘En hebt hem een weinig [of: een korte 
tijd] minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met 
eer en heerlijkheid gekroond’ (SV). Eerst zien wij Zijn 
vernedering op het kruis, waar Hij stierf. Hij vernederde 
Zich beneden de engelen, want engelen kunnen niet 
sterven. Daarna volgt Gods antwoord op Zijn verwerping 
en vernedering: ‘(...) en hem met eer en glorie gekroond. 

Het wOOrd is Vlees gewOrden

Aspecten van Christus’ heerlijkheid in Johannes 1

Werner Mücher
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U doet hem heersen over de werken van Uw handen, 
U hebt alles onder zijn voeten gelegd’ (vs. 6b-7 HSV). 
Deze verzen, die ook in Hebreeën 2 geciteerd worden, 
tonen ons de verheerlijking van de Heer Jezus. God zal 
ervoor zorgen dat de Heer Jezus niet alleen als Koning 
over Israël zal gaan heersen, maar dat Hij als de Zoon 
des mensen over de hele aarde, ja, zelfs over het heelal 
zal heersen.

Enerzijds toont deze naam van de Heer Zijn vernedering 
hier op aarde. In het Nieuwe Testament wordt de naam 
‘de Zoon des mensen’ voor het eerst in Matteüs 8:20 
gebruikt: ‘De vossen hebben holen en de vogels van de 
hemel nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen 
plaats waar Hij het hoofd kan neerleggen’. Hij had op 
aarde geen plaats, Hij werd verworpen. Anderzijds toont 
deze naam Zijn verheerlijking in de hemel, en dat maakt 
de tegenstelling des te indrukwekkender: ‘En dan zal het 
teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; 
en dan zullen alle stammen van het land weeklagen 
en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de 
wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid’  

(Matt. 24:30). Als de Heer als de Zoon des mensen 
wederkomt, zal Hij Hoofd over alle dingen zijn en de 
hemel (de onzichtbare wereld) en de aarde (de zichtbare 
wereld) met elkaar verbinden (Ef. 1:9-10).

Daarom zegt Hij hier tegen Natanaël: ‘Je zult grotere 
dingen zien dan deze’. Het geloof ziet nu al dat in de 
toekomst de hemel zal worden geopend en dat de 
engelen van God zullen opstijgen en neerdalen op de 
Zoon des mensen. Omdat Christus Zijn verwerping als 
Zoon des mensen heeft geaccepteerd, heeft God Hem na 
Zijn sterven weer opgewekt en Hem verheerlijkt aan Zijn 
rechterhand in de hemel. Als Hij terugkomt, zal de hemel 
opengaan en zal er een nauwe verbinding ontstaan 
tussen hemel en aarde. Voor ons als gelovigen in deze 
tijd zal de hemel opengaan, als Hij daarvóór komt om de 
Gemeente tot Zich te nemen. Dat is de eerstvolgende 
profetische gebeurtenis, die wij verwachten. Ja, wij 
verwachten Hem, die beloofd heeft: ‘Ik kom spoedig’. 
Als Hij daarna zal verschijnen in heerlijkheid, zullen wij 
met Hem uit de hemel komen en met Hem regeren.

een internatiOnaal 
symBOOl VOOr HOnger

Uit een reisverslag van Ger en Willy de Koning

Ger de Koning
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We kwamen maandagavond om 23.30u plaatselijke tijd 
aan in Harbin, China. Zuster W die mij ook vorig jaar 
ophaalde, stond op ons te wachten. We werden naar 
ons verblijf gebracht. Ik vond het heel fijn om haar als 
eerste gelovige op Chinese bodem een exemplaar van 
het commentaar over Romeinen in het Chinees te geven. 
Toen we de volgende dag rond het middaguur werden 
opgehaald voor het eten, bleek dat ons onderkomen op 
minder dan vijf minuten lopen van het schoolgebouw 
lag, waar vorig jaar de bijbelstudies werden gehouden. 
We kregen eten in een van de klaslokalen, waar nog 
enkele gelovigen waren die voor de bijbelstudies waren 
gekomen. Het waren twee broeders, en een zuster. De 
ene broeder was een predikant uit Seoul, Zuid-Korea. Hij 
sprak geen Chinees, maar wel wat Engels. De andere 
broeder zou voor hem vertalen in het Chinees. De zuster 
kwam, opmerkelijk genoeg, uit Changchun, de stad 
waar we nog naartoe hoopten te gaan. Ze kende wel 
huisgemeenten daar. Omdat we meenden dat we hen nog 
wel zouden zien tijdens de bijbelstudies, spraken we niet 
verder over onze plannen om naar Changchun te gaan. 
Het liep anders. Na het eten gingen we terug naar ons 
onderkomen, in afwachting van de komst van broeder T, 
die met zuster W alles had geregeld en zou vertalen. Hij 
arriveerde om half vier. We gingen naar de school, waar 
zuster W om nog een exemplaar van het boek vroeg. 
Daarbij wreef ze over haar buik, het internationale gebaar 
voor honger.

Toen hoorden we dat we per auto naar een ander stadje 
gingen. Het werd een autorit van vijfenhalf uur over 
hard bevroren wegen, die door de verharde sneeuw 
heel hobbelig waren, met aan de kant bergen sneeuw. 
De gemiddelde snelheid lag tussen de dertig en veertig 
kilometer per uur. We kwamen om tien uur aan. Wat we 
in het gebouwtje bij binnenkomst zagen, was bijna niet 
te geloven. Het zaaltje zat stampvol met gelovigen, die 
hongerig waren naar Gods Woord. Ze zaten heel dicht 
naast elkaar op kleine, lage, houten vissersklapstoeltjes, 
met touw of banden als zitting en zonder rugleuning. 
Allemaal hadden ze een Bijbel en schrijfblok op de 
knieën. Anderen zaten op de grond tegen de muur. In 
een bijzaaltje zat nog een aantal gelovigen voor een tv 
scherm, waar ze ons via een webcam konden zien en de 
bijbelstudies konden volgen. Ook in de hal waardoor we 
het zaaltje waren binnengekomen, zaten gelovigen die 
ernaar verlangden onderwijs te krijgen uit Gods Woord.

Ze zeiden ons dat nog veel meer mensen hadden willen 
komen. Nu waren er ruim honderd in de verschillende 
ruimtes. Ze kwamen uit zo’n honderd huisgemeenten, 
verspreid over vijf regio’s. Meestal komen er uit elke 
huisgemeente twee of drie personen, maar omdat de nu 
beschikbare ruimte beperkt was, was dit het maximale 
aantal. Ik had broeder T de commentaren gegeven, 
omdat hij veel beter weet wie ze kan gebruiken. Hij 
heeft voor elke regio een commentaar meegegeven. 
Die kunnen ze daar dan vermenigvuldigen. 
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Dan is er nog deze belofte voor de 
overwinnaar: ‘Wie overwint, hem zal Ik 
geven met Mij te zitten op Mijn troon, 
zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet 
heb met Mijn Vader op Zijn troon. Wie 
een oor heeft, laat hij horen wat de Geest 
tot de gemeenten zegt’ (vs. 21-22). 
Sommigen hebben verondersteld dat dit 

een buitengewone zegen is, maar dat is niet 
het geval. Het is geen unieke beloning, want 

het is het algemene deel van de gelovigen. Toch zien wij 
hier, evenals bij de andere beloften, een opmerkelijke toe-
eigening van de zegen. Wat de getrouwe in deze gemeente 
onderscheidt, is zijn individuele band met Christus; en dit 
karakter zien wij terug bij de belofte voor de overwinnaar. 
Hij had Christus in zijn hart toegelaten en kende de 
verborgen omgang met Hem hier beneden. Zijn beloning 
is te delen met Christus in Zijn heerlijk koninkrijk. Christus 
is als Overwinnaar verhoogd om te zitten in de troon 
van de Vader; dit is het teken van de goedkeuring en de 
liefde van de Vader. De gelovige die Christus in zijn hart 
heeft toegelaten, zal als overwinnaar worden uitgenodigd 
op de troon van Christus plaats te nemen in het komende 
koninkrijk. Dit is het teken van Christus’ goedkeuring en 
liefde. Voor de overwinnaar te midden van de algemene 
lauwheid geldt tevens de genadige oproep: ‘Wie een oor 
heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt’ 
(vs. 22).
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Het Nieuwe Testament maakt onderscheid 
tussen ‘hen die binnen zijn’ en ‘hen die buiten 
zijn’, oftewel tussen gelovigen en ongelovigen. 
Het is een grote genade deel te mogen 
uitmaken van de eerste groep. De tweede 
groep begrijpt weinig van de eerste groep. 
Omgekeerd is dat, hoop ik, anders. Het zou 
triest zijn als gelovigen de leef- en denkwereld 
van de ongelovigen zo slecht kennen, dat er 
geen gesprek meer mogelijk is. Maar het is 
wel waar dat wij als gelovigen steeds minder 
vaak kunnen rekenen op begrip van de 
kant van ongelovigen. In de ruimte waar ik 
pauzeer tijdens mijn werkdagen, hoef ik niet 
te rekenen op stilte als ik dank voor mijn eten. 
Mijn collega’s praten gewoon op volle sterkte 
door, en onderbreken hun relaas alleen om 
mij ‘eet smakelijk!’ te wensen als ik klaar ben 
met danken. Pas zat er een jonge vrouwelijke 
collega naast mij, die nog niet zolang bij ons 
werkt. Terwijl ik kort dankte – in welke houding 
hoef ik de lezers van Rechtstreeks niet uit te 
leggen –, tikte ze mij vriendelijk op de schouder 
en vroeg me, toen ik opkeek: ‘Gaat het wel 
goed met je?’ Toen ik uitlegde wat ik aan het 
doen was, keek ze me vol verbazing aan. Ze 
zei: ‘O, doe je dat altijd?’ Het is dus niet meer 
vanzelfsprekend dat onze omgeving weet wat 
bidden of danken is.

Het is de moeite waard de artikelen van dit 
nummer van Rechtstreeks even langs te 
lopen met de vraag: Gaat dit artikel over ‘hen 
die binnen zijn’, over ‘hen die buiten zijn’, of 
over beide groepen? U mag die indeling zelf 
maken. Het artikel van W.J. Hocking in de serie 
Het geld van de Bijbel gaat deze keer over 
de koperstukjes van de weduwe. De weduwe 
bracht vrijwillig een heel groot offer. Niet in 
absolute zin, want het ging om een gering 
bedrag. Maar wel in relatieve zin, want ze gaf 
alles wat ze bezat! Ik citeer uit het artikel: ‘Haar 
offer werd beoordeeld naar kwaliteit en niet 
naar kwantiteit. Zo oordeelde de Heer destijds, 
en zo doet Hij dat nu nog’.

Hugo Bouter gaat in Alles met Christus delen 
in op de manier waarop de Heer aan Petrus 
onderwijs geeft over het betalen van de 
didrachmen. De Heer laat Petrus horen op 

welke wonderlijke manier hij aan die bijzondere 
bijdrage moet komen. Een citaat: ‘Maar het is 
een belangrijke les dat Hij daarbij op de éérste 
plaats moet komen. Neem dat zilverstuk, zo 
zegt de Heer, en geef het hun voor Mij en voor 
u. Dat is de juiste volgorde: voor Mij en voor 
jou!’

Kris Tavernier schrijft over De reiniging van 
Naäman en betrekt hier nadrukkelijk het aspect 
‘getuigen’ bij: ‘Twee keer dreigde het voor 
Naäman mis te lopen. De eerste keer was 
dit als het meisje zou hebben gezwegen. De 
tweede keer deed zich voor doordat de koning 
van Israël niet dacht aan de profeet Elisa, toen 
hij de vraag van de koning van Aram kreeg met 
betrekking tot Naäman (2 Kon. 5:7)’.

Het artikel van H. Rossier gaat over De 
bruiloft van het Lam. Een mooie gedachte is 
de volgende: ‘In het begin van Openbaring 19 
vinden we drie halleluja’s. Hemelse lofzangen 
van de verheerlijkte heiligen in de hemel. 
Lofliederen voor de Heer’.

Mijn eigen artikel gaat over de vraag ‘Wie is 
de draak in het boek Openbaring?’ Gelovigen 
en ongelovigen zullen in de toekomst zwaar 
te lijden hebben door deze draak, maar het 
verhaal loopt goed af. Over de draak wordt 
immers gezegd: ‘Zijn einde is de poel van vuur’.

Ger de Koning laat ons nadenken over Josia’s 
dood; de koningen Joachaz, Jojakim en Jojakin. 
Het resultaat van het lezen en overdenken 
van dit artikel kan het gebed zijn waarmee het 
afsluit: ‘Wij, en ook ik, hebben gezondigd (…), 
terwijl U zo duidelijk sprak door Uw Woord. 
Wees ons, wees mij, genadig en herstel ons 
naar Uw grote goedertierenheid’.

In het stukje Gedenken in Deuteronomium 
zien we dat ‘gedenken’ een kenmerk is van 
Gods volk: ‘Gedenk dan heel de weg, waarop 
de Here, uw God, u (…) heeft geleid’ (Deut. 
8:2). In het laatste artikel gaat Werner Mücher 
ten slotte in op de intrigerende vraag Sjeool 
en hades, wat de Bijbel ons leert over het 
hiernamaals. Gods zegen toegewenst bij 
het lezen van dit nummer! Namens de 
redactie, Gerard Kramer

Van de redactie
Binnen en buiten
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In Marcus 12 vinden we nog een offerande van geld voor 
een godsdienstig doel, maar de munt heeft een andere 
naam en waarde. Dit offer werden niet ingezameld in 
Galilea en elders, zoals de zilveren halve sikkel uit 
Matteüs 17:24-27. Dit betreft een vrijwillig offer dat men 
wierp in de schatkist, die zich bevond in de voorhof 
van de tempel, door degenen die daar kwamen om te 
aanbidden. De opbrengst werd gebruikt om de kosten 
van de priester- en Levietendienst te bestrijden, en wat 
nodig was voor het onderhoud van de tempelgebouwen. 
Omdat het Paasfeest ophanden was, werd vanwege 
deze bijzondere gelegenheid overvloedig geofferd om 
de uitgaven te bestrijden. 

Het voorval van de royale gift van de weduwe gebeurde 
op een ernstig ogenblik in de dienst van onze Heer. 
Het was nog maar een dag of drie, vier voordat Hij 
zou worden gekruisigd. De hopeloze toestand van het 
volk was voor de discipelen zojuist nog heel duidelijk 
gemaakt door middel van de vervloeking door de Heer 
Jezus van de onvruchtbare vijgenboom, die daarna 
vanaf de wortels verdord was. De volgende dag waren 
er in de voorhof van de tempel ontmoetingen met de 
overpriesters, schriftgeleerden en oudsten (Marc. 11:27), 
die Hem zochten te vangen op Zijn woorden door hun 
vragen (Marc. 12:13). Zij faalden echter in hun opzet om 
op die manier een formele beschuldiging tegen Hem in 
te kunnen brengen. 

De Heer zat tegenover de schatkist, waar Hij ook bij een 
vorige gelegenheid gezeten had en het volk had geleerd 
(Joh. 8:20). Uit Joodse bron weten we dat dit gedeelte 
van de tempelgebouwen zo werd genoemd, omdat er 
een aantal kisten stonden waarin godvrezende mensen 
de offers konden brengen die ze wilden geven. De kisten 
hadden grote openingen of monden, die naar beneden 
spits toeliepen in een nauwe gleuf en die vanwege hun 
vorm bekend stonden als ‘trompetten’. 

De Heer keek toe hoe de menigte geld in de offerkisten 
wierp. Veel van de offeraars waren rijk en blijkbaar 
wierpen ze veel erin op een opvallende manier, 
zoals sommigen de gewoonte hebben om bij zulke 
gelegenheden te doen. Toen kwam er een offer van een 
heel bijzondere aard onder de aandacht van de Heer. Een 
uitzondering op de regel. Een vrouw alleen kwam naar 
de offerkist. Het was een eenzame, verlaten weduwe, 
zoals er velen waren in het land. Bovendien werd erbij 
vermeld dat ze arm was. Misschien was het iemand 
die door de hebzucht van de schriftgeleerden arm was 
geworden. Zoals de Heer het zojuist had gezegd had, 
“die de huizen van de weduwen opeten en voor de schijn 

lang bidden” (vs. 40). Haar armoede had de weduwe niet 
verbitterd en haar dankbaarheid aan God was ook niet 
opgedroogd. Zij wilde zich niet de vreugde ontzeggen 
om aan de grote en goede Gever iets te geven. Zij ging 
naar het huis des Heren met haar offer en wierp in de 
grote offerkist haar twee kleine koperstukjes1. Marcus 
verklaart dit voor de Romeinse lezers van zijn evangelie 
door het woord ‘kwadrant’ te gebruiken,2 dat de waarde 
vertegenwoordigde van de koperstukjes. 

Daarna ging de weduwe weg, terwijl ze zich niet bewust 
was van de opmerkzame ogen van de Heer Jezus. Ze 
had nu geen geldelijke middelen van bestaan meer. 
Geen hoop voor de toekomst, behalve dan de arbeid die 
ze mogelijk nog kon verrichten. Zij had afstand gedaan 
van haar hele vermogen. Daardoor beval ze zich aan in 
de tedere barmhartigheid van Jahweh, die in Zijn heilige 
woning – waarheen zij gekomen was – de Rechter was, 
speciaal van de weduwen en wezen (Ps. 68:6; 146:9).

De munten uit dit verhaal 
waren niet van zilver, 
maar van brons of koper. 
Ze hadden daarom een 
betrekkelijk geringe waar-

de. De rijken wierpen veel 
bronzen of koperen munten in de offerkist. Dat konden 
ze gemakkelijk doen van hun overvloed en rijkdom. 

De twee penningen van de weduwe heetten “lepta”. 
Dit is afgeleid van “lepton”, en de naam is van Griekse 
oorsprong. In Griekenland bestond in die tijd zo’n munt, 
en de naam bestaat nog steeds onder de Griekse 
munten. De twee penningen waren samen een kwadrant 
(kodrantes), een kleine Romeinse munt. Omdat de 
kwadrant een Romeinse munt was, kon die niet worden 
gebruikt als offer; want het gebruik van vreemd geld 
was verboden in de tempel. Dat was de reden dat de 
geldwisselaars hun beroep uitoefenden in de voorhof 
van de tempel. De Heer had de vorige dag nog hun tafels 
omgekeerd (Marc. 11:15). Deze geldwisselaars waren 
natuurlijk nuttig voor hen die vanuit het buitenland naar 
Jeruzalem kwamen – zoals de Ethiopische kamerling – 
en die niet de vereiste Joodse munten bezaten. 

De koperen penning of lepton, waarvan de weduwe twee 
stuks offerde voor de dienst van God, was ongetwijfeld 
de Joodse munt die bekend stond als de perutah. Het 

1)  Lepton = kleine koperen munt, een achtste van een “as”, ongeveer 
1/5 van een cent waard (volgens de OLB).
2)  Kwadrant (NL); kodrantés (Gr.); quadrans (Lat.); ongeveer het 
vierde deel van een “as”; in het Nieuwe Testament een munt ter waarde 
van een Attische chalcus (ca. 3/8 van een cent) (volgens de OLB).

Het geld Van de BijBel

Deel 3 - De koperstukjes van de weduwe (Marc. 12:41-44).
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was de kleinste munt die in omloop was, en hij woog 
maar 15 grein.3 Munten van zo’n gewicht worden nog 
altijd geslagen voor de circulatie. (Een bronzen munt 
van dit gewicht werd in Londen geslagen voor gebruik 
op Malta, waar hij de waarde had van 1/3 cent.) 

Behalve in het verslag van dezelfde gelijkenis in Lucas 
21:1-4, werd door de Heer ook melding gemaakt van de 
geringe waarde van de penning of lepton bij een andere 
gelegenheid. Daarbij zinspeelde Hij op de schuldige en 
strafbare toestand van het Joodse volk, door middel van 
de gelijkenis van de gevangen genomen schuldenaar. 
De Heer zei toen: “Ik zeg u: u zult daar geenszins 
uitkomen voordat u ook het laatste koperstukje betaalt” 
(Luc. 12:59).

(1) Wij willen in dit opzicht 
herinneren aan de tekst: 
“De ogen van de Here zijn 
op elke plaats: ze slaan 
slechte en goede mensen 

gade” (Spr. 15:3). In het 
bijzonder in de ‘tempel’ onderzoekt Hij nauwkeurig onze 
motieven en de omvang van onze gaven. Onze gaven 
worden gewaardeerd zoals ze gegeven worden, en hun 
waarde wordt onfeilbaar vastgesteld. Zittend tegenover 
de schatkist zag de Heer ongetwijfeld enkelen die de 
tienden van hun bezittingen gaven. Maar hoe hoog de 
schatting ook was die zij zichzelf oplegden, zij schoten 
in vergelijking met de weduwe allemaal tekort in Zijn 
achting. Hij zei niet dat hun giften geen waarde hadden, 
maar de gift van de weduwe was voortreffelijker. Haar 
offer werd beoordeeld naar kwaliteit en niet naar 
kwantiteit. Zo oordeelde de Heer destijds, en zo doet 
Hij dat nu nog. Deze geschiedenis wordt ons gegeven, 
opdat ook wij onze gaven zullen toetsen. 

De weduwe gaf God van haar armoede. De rijken gaven 
van hun overvloed. Een soortgelijke, opofferende geest 
zien we bij de gemeenten in Macedonië, die in een 
tijd van veel beproeving en verdrukking de overvloed 
van hun blijdschap toonden en in hun diepe armoede 
overvloedig waren geweest in de rijkdom van hun 
liefdadigheid (2 Kor. 8:2).

(2) God zag de werken van Zijn schepping en stelde vast 
dat ze zeer goed waren. Maar wat nog meer is: “God 
heeft een blijmoedige gever lief” (2 Kor. 9:7). Wat was 
dat een blijdschap voor onze Heer, om aan het einde 
van een dag van strijd vanwege de vormendienst van 
de godsdienstige leiders van het volk, deze eenvoudige 
godsvrucht en edelmoedigheid van een arme weduwe 
gade te slaan. Tevergeefs keek Hij uit onder de priesters 
en de schriftgeleerden, en de opdringende menigte, 
naar mensen die God vertrouwden en Hem zochten. De 
verfrissing en het welbehagen van Zijn geest was in deze 
heerlijke heilige (Ps. 16:3), hoewel zij door de farizeeën 
veracht zou worden. Hij was Zelf arm geworden om ons 
rijk te maken. Hij had alles verkocht wat Hij had, en hier 
zag Hij een zwakke gelijkenis met Zijn eigen grote offer. 

Deze gebeurtenis schonk één van die heerlijke 
lichtstralen en troost aan de Man van smarten in de 
donkere uren van die laatste week. Er was vreugde voor 

3)  medicinaal gewicht. 1 pond = 375 gram = 12 ons = 96 drachmen = 
288 scrupel = 5760 grein; of: 1 grein = 1/20 scrupel = 375/5760 gram = 
65 mg. 15 grein = 0, 975 gram ~ 1 gram.

Hem in de weduwe en haar koperstukjes, in het hosanna 
van de kinderen, in Maria van Betanië en haar kostbare 
zalving, in de belijdenis en de uitroep van de boosdoener 
op het kruis. 

Dankbaar nam de gehoorzame Zoon deze gunsten 
van de Vader aan, die Hem gezonden had. “Ik prijs U, 
Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze 
dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en 
ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard” (Luc. 10:21). 
“Zij waren de uwen en U hebt ze Mij gegeven” (Joh. 
17:6). “Want van de zodanigen is het koninkrijk van God” 
(Marc. 10:14). 

(3) Het is belangrijk op te merken wat de goddelijke 
basis van waardering is. De maatstaf van het heiligdom 
is heel anders dan die van de markt. In het huis van 
God worden de daden getoetst (1 Sam. 2:3). Hierdoor 
is het mogelijk dat 30 grein koper een grotere waarde 
kan hebben dan 30 talenten goud. De grootheid van 
de gift telt niet zozeer in de schatting van het hemelse 
rijk, als wel het bedrag dat men voor zichzelf overhoudt. 
De rijken hielden nog altijd heel veel over, maar de 
weduwe niets. God weigert het povere offer van de arme 
niet, maar Hij wil het kleinzielige offer van de rijke niet 
aannemen (Mal. 1:13).

Er wordt wel eens gezegd dat een praktische test van 
de aard van ons geven de vraag aan onszelf is: ‘Hoe 
ervaar ik deze gave? Raakt het mij?’ Als het antwoord 
niet eerlijk kan worden gegeven, dan moet ik mijn gave 
vergroten. Als ik bijvoorbeeld €10 heb gegeven zonder 
dat ik het merkte, laat ik dan proberen wat het gevolg 
van het geven van €50 is. 

(4) Voorzichtige mensen verontschuldigen zich soms 
voor hun nalatigheid om royaal te geven met het excuus 
dat hun geld door de ontvangers mogelijk verkeerd 
gebruikt wordt. Het is theoretisch denkbaar dat de 
penningen van de weduwe hebben bijgedragen aan 
het loon dat de overpriesters betaalden aan Judas, 
de verrader. Maar zeker is dat de Heer door Zijn 
aanbeveling de gift bewust onder de aandacht van de 
discipelen bracht. De arme weduwe wist niets af van het 
vreselijke plan van de priesters en van Judas. Haar gift 
was voor God, en de Heer keek naar de gezindheid in 
het hart van de geefster (2 Kor. 9:7). Op Zijn tijd zal de 
Heer niet voorbijgaan aan de daden van Judas en de 
verantwoordelijke leiders van het volk. 

Er wordt wel eens een verkeerde toepassing gemaakt 
van de aanbeveling van de Heer met betrekking tot de 
daad van de weduwe. Soms spreken mensen erover dat 
ze hun penninkje4 bijdragen. Daarmee bedoelen ze dat 
ze maar een klein bedrag geven, of een kleiner bedrag 
dan ze hadden kunnen geven. Maar dit verandert niets 
aan de goedkeuring van de Heer, net zoals de weduwe 
die ontving in Marcus 12. Maar bedenk dan, voordat 
men zo’n uitspraak doet, dat de weduwe niet slechts 
één van haar penningen gaf maar alle twee. Zij gaf niet 
de helft van haar bezit zoals Zacheüs, maar haar hele 
levensonderhoud.

4)  of een duit in het zakje doen.

Wat de penningen leren



4

De zegen van het zoonschap

De christelijke vrijheid die sinds de komst van de Heilige 
Geest haar intrede heeft gedaan, is gegrond op de 
zegen van het zoonschap. De Zoon van God is gekomen 
om ons vrij te maken van de slavernij van de zonde en 
de dood, en ons het zoonschap te schenken: de positie 
van zonen van God en al de voorrechten die daarmee 
gepaard gaan. Christus maakt werkelijk vrij (Joh. 8:34-
36; Rom. 8:2). Onze status als slaven onder de wet is 
veranderd in die van zonen onder de heerschappij van 
de genade (Rom. 7:1-6; 8:14-16; Gal. 4:4-7). Kindschap, 
zoonschap en erfgenaamschap zijn begrippen die nauw 
met elkaar samenhangen, zoals Paulus niet alleen laat 
zien in Romeinen 8 en Galaten 4, maar ook in Efeziërs 
1:3-11. 

Onze Vader is de Heer van hemel en aarde, en dat geeft 
ons als kinderen van God een heel bevoorrechte positie: 
de zonen zijn vrij! Dat betekent natuurlijk niet dat wij 
onze erfenis nu al zouden kunnen opeisen, of niet meer 
onderdanig zouden moeten zijn aan de overheid. Het 
onderwijs van de Heer schetst een genuanceerd beeld. 
Wij leven nu in de tussentijd, de tijd van de verwerping 
van de Messias, en het is nog de tijd om met Hem te 
lijden. Straks zullen wij inderdaad met Hem regeren en 
delen in Zijn heerschappij, maar het is nog niet zover. 
Wij moeten voldoen aan onze aardse verplichtingen en 
wij dienen geen aanstoot te geven aan Joden of Grieken, 
en evenmin aan de Gemeente van God (1 Kor. 10:32-
33). Dit beginsel om geen aanstoot te geven of geen 
struikelblok te vormen voor anderen, werd door de Heer 
Zelf ook duidelijk geformuleerd in Matteüs 17.

Christus’ waarachtige godheid en mensheid

We hebben reeds gewezen op het feit van Zijn 
volmaakte mensheid en Zijn onderwerping aan de 
Joodse wetten. In overeenstemming hiermee zorgde de 
Heer ervoor dat zowel Petrus als Hijzelf konden voldoen 
aan alle verplichtingen. Maar wij zien hierbij tevens twee 
treffende bewijzen van Zijn godheid. Allereerst was Hij 
helemaal op de hoogte van de conversatie van Petrus 
met de belastingontvangers, hoewel Hij er niet bij was. 
Dat is een bewijs van Zijn alwetendheid (Matt. 17:25). 

Vervolgens zien wij een bewijs van Zijn almacht, toen 
Hij Petrus opdroeg een vis te vangen die het benodigde 
geld nota bene in zijn bek zou hebben (Matt. 17:27)! 

Hij was God en mens in één Persoon. Wij zien in deze 
geschiedenis dus kenmerken van de beide naturen van 
Christus.

Voor Mij...en voor jou

Zo voorzag de Heer in de behoeften van Petrus, hoewel 
Petrus wel wat voorbarig was geweest in zijn reactie 
tegenover de beambten. Als discipel van de Heer mocht 
hij toch in alles met Hem delen: zowel in Zijn armoede 
als in Zijn rijkdom, in Zijn lijden en ook in Zijn heerlijkheid! 

Dat principe geldt ook voor ons als kinderen van God. 
Wij mogen alles met Christus delen, en Hij kent al onze 
noden en behoeften. Maar het is een belangrijke les dat 
Hij daarbij op de éérste plaats moet komen. Neem dat 
zilverstuk, zo zegt de Heer tegen Petrus, en geef het hun 
voor Mij en voor u. Dat is de juiste volgorde: voor Mij en 
voor jou! Hij is de Eerste onder vele broeders, onder vele 
zonen die aan Zijn beeld gelijkvormig worden gemaakt 
(Rom. 8:29). Hij moet in alle dingen de eerste plaats 
innemen (Kol. 1:18). Inderdaad deelt Christus alles met 
de Zijnen, maar dat doet Hij wel op Zijn voorwaarden. 

alles met cHristus delen

Matteüs 17:24-27

Hugo Bouter
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Melaatsheid
In de Bijbel is melaatsheid niet zomaar een ziekte zoals 
iedere andere ziekte. De wet op de melaatsheid maakt 
een onderscheid tussen de plaag van de melaatsheid 
en andere huidziekten (Lev. 13:39). Vanwege gewone 
huidziekten werd men niet onrein verklaard, maar vanwege 
melaatsheid wel (Lev. 13:3, 6). Melaatsheid werd dus in 
verband gebracht met onreinheid (Lev. 13-14; Luc. 4:27). 

De twee hoofdstukken over de melaatsheid en de 
bijhorende onreinheid staan in Leviticus gerangschikt bij 
de hoofdstukken over reine en onreine dieren (Lev. 11), de 
reiniging na geboorte (Lev. 12), en onreinheid bij mannen 
en vrouwen (Lev. 15). De melaatse moest zijn kleren 
scheuren en roepen: ‘onrein’ (Lev. 13:45). Ook moest hij 
zich ophouden buiten de legerplaats (Lev. 13:45). De Bijbel 
spreekt gewoonlijk van de reiniging van een melaatse, 
zelden van zijn genezing. De melaatse moest dan ook 
rein verklaard worden door de priester, en niet genezen 
verklaard door een arts (Lev. 14). In Numeri 12 wordt 
Mirjam gestraft met melaatsheid vanwege haar zonde 
tegenover Mozes (vs. 10-12). Melaatsheid is in de Bijbel 
dan ook een beeld van de zonde en de gevolgen daarvan. 
Het doorwerken van de ziekte leidt tot de dood, zoals ook 
zonde dat doet. ‘Want het loon van de zonde is de dood’ 
(Rom. 6:23a).

De toepassing van het beeld op de mens zonder God:
• De melaatse gold als levend dood. Zo is de mens 

zonder God geestelijk dood, en toch lichamelijk levend. 
Hij is dood in zijn misdaden en zonden (Ef. 2:1).

• De melaatse verbleef buiten de legerplaats, waar God 
te midden van Zijn volk woonde. Zo is een zondaar 
gescheiden van God en van Zijn heil zoals de gelovigen 
dat kennen.

Maar ook voor de gelovige zijn er praktische toepassingen 
te maken:
• Onreinheid zorgt ervoor dat wij geestelijk geen vrucht 

kunnen voortbrengen. In praktische zin zijn we dan 
levend dood (vgl. 1 Tim. 5:6).

• Onreinheid en zonde brengt praktisch scheiding tussen 
de gelovige en God (Jes. 59:2).

Een jonge getuige
Naäman bleef zitten met zijn probleem, en niemand leek 
enige uitkomst te kunnen bieden. Maar wat is hij gezegend 
door de aanwezigheid van een jong Israëlisch meisje, een 
slavin van zijn vrouw, in zijn huis. Ze lijkt onbelangrijk en 
niemand vraagt haar of ze een oplossing weet. Maar zij 
kende de oplossing wel. Zij wist van de profeet in Samaria. 
Ze wist het niet alleen, ze deed er ook iets mee. Ze ging 
naar haar meesteres en vertelde haar over de profeet. 
Ze handelde in het geloof dat de man Gods (2 Kon. 5:15) 

voor uitkomst kon zorgen. Zij zei zelfs dat Elisa Naäman 
zou verlossen van zijn melaatsheid. Haar getuigenis bleek 
uiteindelijk de sleutel te zijn voor het herstel van Naäman! 
Wat een geluk voor Naäman dat dit meisje niet gezwegen 
heeft, anders was hij nooit gereinigd van zijn melaatsheid 
en was hij gestorven aan zijn ziekte. 

Dit meisje kon zelf niet de redding aanbrengen, maar kon 
wel wijzen op de redder. Zo leven ook wij in deze wereld 
als schijnbaar onbelangrijke mensen. Maar wij dragen een 
belangrijke boodschap met ons mee. Wij weten van de ware 
Man Gods, die redding kan brengen aan hen die gebonden 
zijn door de zonde. Wij weten dat Hij allen aanneemt die 
tot Hem komen en die Zijn heil zoeken (vgl. Hand. 10:43; 
13:39). Net zoals dat meisje moeten wij ook iets doen met 
deze kennis, ‘want ieder die de naam van de Heer zal 
aanroepen, zal behouden worden. Hoe zullen zij nu Hem 
aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij 
geloven in Hem van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe 
zullen zij horen zonder iemand die predikt?’ (Rom. 10:13-
14). Wij mogen wijzen op de Redder. Wij zijn getuigen van 
Jezus tot redding van mensen.

Het lijkt toevallig te zijn dat dit jonge meisje in de 
huishouding van Naäman terecht was gekomen. Zij was 
als gevangene weggevoerd door een bende uit Syrië  
(2 Kon. 5:2). Toen was zij als slavin verkocht en zo in het 
huis van Naäman gekomen. Het gaat te ver om te zeggen 
dat God ervoor gezorgd heeft dat dit meisje gevangen werd 
genomen. Wat we wel kunnen zeggen, is dat God met 
haar omstandigheden iets gedaan heeft en haar daar heeft 
gebracht waar zij een getuige kon zijn. Zo dienen ook wij de 
omstandigheden in ons leven te beschouwen. Wij komen 
op plaatsen waar wij kunnen getuigen van de ware Man 
Gods. Wij hebben allerlei ontmoetingen, die ons hiertoe de 
gelegenheid geven. Paulus riep Timoteüs ertoe op steeds 
paraat te zijn, of het hemzelf nu goed uitkwam of niet. Hij 
moest elke gelegenheid benutten die zich voordeed om 
het woord te prediken (2 Tim. 4:2). Hebben wij oog voor 
alle gelegenheden? Beschouwen wij omstandigheden, 
toevalligheden en mogelijkheden als kansen om het 
evangelie uit te dragen?

Het aspect ‘getuigenis’ is nadrukkelijk aanwezig in deze 
geschiedenis. Twee keer dreigde het voor Naäman mis te 
lopen. De eerste keer was dit als het meisje zou hebben 
gezwegen. De tweede keer deed zich voor doordat de 
koning van Israël niet dacht aan de profeet Elisa, toen hij 
de vraag van de koning van Aram kreeg met betrekking 
tot Naäman (2 Kon. 5:7). Het was Elisa, die de koning liet 
weten dat hij Naäman naar hem moest sturen. De motivatie 
daarvoor was: ‘opdat hij weet, dat er een profeet in Israël 
is’ (vs. 8). In die zin mogen wij allemaal profeten zijn, 
vertegenwoordigers van God op aarde. Weet onze 
omgeving dat?

de reiniging Van naäman

2 Koningen 5

Foto (jps): Jordaan Qaser El-Yahud

Kris Tavernier
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Het boek Openbaring is een boek van oordelen. Het 
begint met Christus’ beoordeling van de Gemeente, de 
verantwoordelijke christenheid op aarde. Openbaring 2 
en 3 beschrijven de geschiedenis ervan. Hierin vinden 
wij hoe de Heer haar moet berispen, behalve een klein 
overblijfsel dat trouw is gebleven te midden van het 
algemene verval. Het verval van de christenheid wordt 
steeds meer duidelijk, totdat het zal uitlopen op de 
algemene afval. 

Te midden van dit verval zijn er toch enkelen die door de 
Heer worden geprezen. Zij blijven wandelen in Zijn liefde 
en zij hebben de naam van Christus niet verloochend. 
Behoren wij tot die enkelen? Laten alle ware christenen 
zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid om 
Hem trouw te blijven, opdat wij het karakter van Filadelfia 
vertonen hier beneden. Daarna zullen wij de hemelse 
gewesten mogen binnengaan, waar allen die in Christus 
hebben geloofd verheerlijkt zullen worden en straks het 
eeuwige loflied aanheffen rondom het Lam.

In Openbaring 19 vinden wij belangrijke profetische 
gebeurtenissen; zoals altijd worden ze in zinnebeeldige 
taal meegedeeld. Over het geheel genomen dragen ze 
twee kenmerken:

•	 Aan de ene kant oordeel, aan de andere kant 
genade; 

•	 Aan de ene kant duisternis, aan de andere kant het 
volle licht. 

Wij horen hier hemelse heiligen, die het loflied aanheffen. 
Alles is genade, alles is licht, alles is zegen. Zodra 
het gaat om de heiligen, zij die Christus toebehoren, 
is er geen oordeel. In Openbaring 2 en 3 is Johannes 
begonnen met het oordeel over de belijdende gemeente. 
Maar in Openbaring 19, als de Gemeente aan het einde 
van haar aardse geschiedenis is gekomen, of liever 
aan het begin van haar hemelse geschiedenis, horen 
wij geen woord van oordeel meer met betrekking tot 
haar. Als er toch sprake is van oordeel, is de Gemeente 
verbonden met de Heer Jezus in de uitoefening van de 
oordelen.

In de eerste verzen van Openbaring 19 vinden wij 
driemaal een ‘halleluja’. Hemelse lofzangen van de 
verheerlijkte heiligen en van de engelen in de hemel. 
Lofliederen voor de Heer. Geen treurig woord horen 
wij over wat er geoordeeld moet worden. Degenen 
die in de hemel wonen zeggen: ‘Halleluja’, in plaats 
van zich te beklagen. Eindelijk wordt de naam van de 
Heer verheerlijkt door Zijn rechtvaardige oordelen. God 
kan Zijn gerechtigheid niet van Zijn liefde scheiden. 

Dat blijven Zijn beide karaktertrekken. Hij is zowel een 
heilig en rechtvaardig God, als een God vol liefde en 
genade. Zijn gerechtigheid en Zijn liefde zijn boven alles 
verheven.

Er is nog een reden voor een laatste halleluja (vs. 
6-8). De oordelen over de valse kerk zijn uitgevoerd in 
Openbaring 17 en 18. De ware kerk, de bruidsgemeente 
van het Lam, krijgt de uiteindelijke zegen. En de 
oordelen maken de weg vrij voor de verheerlijking van 
de ware Gemeente van God, de bruid van Christus. 
Op dat ogenblik zien wij een nieuw toneel van zegen. 
Doordat het om hemelse heiligen gaat, zijn het hemelse 
zegeningen. Het is de bruiloft van het Lam, die wordt 
gevierd in de hemel. De ware bruid van Christus mag 
plaatsnemen naast Christus, in al haar schoonheid en 
haar eeuwige jeugd als de vrouw van Hem die Zich haar 
Bruidegom noemt. 

Dan wordt de band die de bruid met Christus verbindt, 
openlijk door allen gezien. Die band is er nu al, want wij 
die de Heer kennen behoren tot de bruidsgemeente. Die 
band zal ten volle zichtbaar worden in de heerlijkheid, 
als straks het bruiloftsmaal zal plaatsvinden in de hemel. 
De bruid zal dan bekleed zijn met ‘blinkend, rein, fijn 
linnen, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden 1 van 
de heiligen’. 

Hoe vaak waren onze daden niet in overeenstemming 
met de gedachten en wensen van Christus! Maar Hij zorgt 
voor Zijn bruidsgemeente. Hij reinigt haar nu al, ‘opdat 
Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing 
met water door het woord, opdat Hij de gemeente voor 
Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets 
dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn’ 
(Ef. 5:26). Hij zal ons maken zoals Hij ons wil hebben. 
Zijn ogen zullen in volkomen vreugde op de bruid 
rusten, met wie Hij Zijn heerschappij voor eeuwig zal 
delen.

1)  D.w.z. ‘de rechtvaardige daden’.

de Bruiloft Van Het lam

Openbaring 19

H. Rossier
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Het Griekse woord drakoon komt in het Nieuwe 
Testament alleen voor in het boek Openbaring. Het wordt 
doorgaans vertaald met ‘draak’. De vroege Grieken 
brachten het in verband met het werkwoord derkomai, 
dat ‘zien’ betekent. Het woord komt al bij Homerus 
(9e eeuw v. Chr.) voor, en betekent dan al ‘slang’. 
Daarnaast heeft het de betekenis van ‘(zee)monster’. 
Dit soort draken – altijd wilde gevaarlijke wezens, soms 
machtige regeerders, vaak ook nog eens begiftigd met 
zienerskracht of toverkracht – speelde een grote rol 
in de mythologie van de Perzen, de Babyloniërs, de 
Assyriërs, de Egyptenaren en de Grieken. De rol van de 
draak is in de heidense mythologische verhalen eigenlijk 
steeds dezelfde: het is de kracht van de chaos, die zich 
tegenover de goden of de Oppergod verzet aan het begin 
of aan het eind van de tijden, of op beide momenten. 
Ook in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het 
Oude Testament komt het woord voor, zowel letterlijk 
om slangen aan te duiden, alsook in symbolische zin. 
Zo wordt in Ezechiël 29:3 de koning van Egypte ‘een 
machtig monster’ (= drakoon) genoemd.

Een mythe in het boek Openbaring?

Er zijn theologen die zonder blikken of blozen verklaren 
dat de apostel Johannes in het boek Openbaring de 
draak heeft ontleend aan de heidense mythologie. 
Zover kunnen alleen mensen komen, die ‘wandelen in 
de vruchteloosheid van hun denken, verduisterd in hun 
verstand, vreemd aan het leven van God, wegens de 
onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van 
hun hart’ (Ef. 4:18). Soms lijken mededelingen in het 
boek Openbaring over de draak wel op bijzonderheden 
in bepaalde mythen. Als bijv. in Openbaring 12:15 staat: 
‘En de slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond 
als een rivier’, dan komt dat overeen met elementen uit 
Babylonische mythen. De waarheid is natuurlijk alleen te 

vinden in het Woord van God. Als er van die waarheid 
verspreide herinneringen her en der in de mythen 
opduiken, is dat altijd een verwrongen beeld van een 
werkelijkheid, die alleen in het Woord van God correct 
beschreven staat; en natuurlijk nooit omgekeerd. Daarbij 
valt te denken aan de schriftplaatsen, die de val van de 
satan beschrijven (Jes. 14:12-15; Ezech. 28:12b-19), 
en de destructieve activiteiten van de samen met hem 
gevallen demonen (Gen. 6:1-4; 2 Petr. 2:4; Judas:6). 
Herinneringen aan deze duistere gebeurtenissen zijn 
in veel mythen zwaar vervormd terug te vinden, zoals 
seksueel verkeer van goden met mensen, het ontstaan 
van reuzen en de strijd tussen reuzen en goden.

Wie is de draak?

Het boek Openbaring is, zoals gezegd, het enige 
nieuwtestamentische boek waar het woord drakoon 
voorkomt, altijd in het enkelvoud. Wie ermee bedoeld 
wordt, is glashelder. In Openbaring 12:3 is sprake 
van een ‘grote, vuurrode draak met zeven koppen en 
tien horens en op zijn koppen zeven diademen’. Even 
verderop, in vers 9, wordt zijn identiteit glashelder 
vastgesteld: ‘En de grote draak werd neergeworpen, de 
oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die 
het hele aardrijk misleidt’ (vgl. 20:2). Hij wordt ‘de oude 
slang’ genoemd, niet zozeer omdat hij al zolang bestaat 
en dus als bejaard zou kunnen worden beschouwd, maar 
hij is ‘oud’ (Gr. archaios) in de zin dat hij ‘van vroeger’, 
‘uit de begintijd’ is – het is de slang uit het paradijs. 

Daarnaast wordt hij ‘duivel’ genoemd (Gr. diabolos), 
wat ‘belasteraar’, ‘valse beschuldiger’ (zie vers 10) 
betekent, en ook ‘de satan’, het Hebreeuwse woord voor 
‘tegenstander’. Het is opmerkelijk dat we in Openbaring 
13:1 bij het beest uit de zee – het toekomstige hoofd 
van het herstelde Romeinse rijk, de komende Europese 
dictator – deels dezelfde kenmerken aantreffen: ‘En ik 
zag uit de zee een beest opstijgen dat tien horens en 
zeven koppen had’. Hij krijgt zijn macht immers van de 
draak, dus van de satan zelf. In Openbaring 13:2 staat 
namelijk: ‘En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon 
en groot gezag’. Ook het tweede beest, de antichrist (= 
de valse profeet), zal onder invloed van de draak staan 
(13:11).

Het dossier compleet

Volledigheidshalve noem ik hier de nog niet genoemde 
plaatsen waar sprake is van de draak, zodat we het 
dossier compleet hebben. Het betreft Openbaring 
12:4,7,13,16,17; 13:4; 16:13; 20:2-3, 7-10. Zijn einde 
is de poel van vuur.

Middeleeuws wandtapijt dat de valse profeet, de draak 
en het beest uit de zee toont. Château de Plantagenêts 

(Angers, Frankrijk).

Wie is de draak in Het 
Boek openBaring?

Gerard Kramer
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Het besluit van de HERE staat vast: Juda wordt 
weggedaan van voor Zijn aangezicht. Was dan alles wat 
Josia had gedaan, tevergeefs? Nee, maar God kent het 
hart van het volk. In het boek Jeremia wordt duidelijk 
aangegeven dat het hart van het volk niet wezenlijk 
was veranderd. De trouw en toewijding van één enkele 
persoon, koning Josia, brengt zegen tijdens diens leven 
voor het hele volk. Daarom is de trouw van de enkeling 
zo belangrijk. Maar als zij die in de zegen hiervan delen, 
zich niet persoonlijk tot God bekeren en Hem gaan 
dienen zoals Hij het wil, moet het oordeel toch komen. 
De nakomelingen van Josia wandelen niet in de weg van 
Josia. Josia heeft helaas een plotseling levenseinde, 
doordat hij zich mengt in een strijd die hem niets aangaat 
(vgl. Spr. 26:17). 

Al zijn trouw en toewijding voorkomen niet dat hij deze 
onbezonnen daad begaat, die hij met zijn leven moet 
bekopen. Uiteindelijk is er slechts één Mens trouw 
en toegewijd geweest, tot aan en zelfs tot in de dood, 
namelijk de Heer Jezus. Want ook Zijn dood was een 
daad van volkomen overgave aan Zijn Vader. Misschien 
komt nergens het contrast tussen Hem, de door God 
gezalfde Koning, en de koningen van Israël en Juda 
duidelijker naar voren dan juist in de boeken van de 
Koningen. Pas wanneer de Heer Jezus zal regeren, zal 
er sprake zijn van constante vrede.

Nu loopt ook de geschiedenis van Juda ten einde. Als 
Josia is gestorven, maakt het volk zijn zoon Joachaz 
koning. Na drie maanden heeft hij al getoond uit wat voor 
hout hij is gesneden. Het land is niet meer afhankelijk 
van God. Hij heeft Zijn handen ervan teruggetrokken 
en gebruikt de omringende volken om het oordeel over 
Zijn ontrouwe volk te brengen. Maar ook hier valt op hoe 
traag dit oordeel uitgevoerd wordt. Farao Neko krijgt 
van God de ruimte om Juda te overheersen. Hij neemt 
Joachaz mee en maakt diens broer Eljakim koning en 
geeft hem een andere naam, Jojakim. Jojakim doet wat 
Farao zegt, maar trekt geen les uit diens overheersing. 
Hij roept niet tot God, maar doet integendeel wat kwaad 
is in Zijn ogen (2 Kon. 23:37).

Dan stuurt de HERE een andere vijand naar Zijn land, 
om het te gronde te richten. Nebukadnessar verschijnt 
op het toneel. God moet wel zo handelen, dat is Hij 
verplicht aan Zijn heiligheid, terwijl Hij in Zijn liefde 
toch zoveel geduld met hen heeft gehad. Vele malen 
heeft Hij deze oordelen door de profeten aangezegd, 
maar het volk heeft niet geluisterd. Ook de wegvoering 
van hun volksgenoten, de tien stammen, heeft geen 
wijziging in hun houding tegenover God gebracht. Als 

er zo’n duidelijke onwil is om naar Hem terug te keren, 
wil de HERE ook niet meer vergeven (2 Kon. 24:4). Een 
merkwaardig woord is dat! God is toch altijd bereid om 
te vergeven? Jazeker, maar tegenover de onwil van de 
mens moet God ten slotte wel Zijn onwil plaatsen!

Niet Egypte, maar Babel wordt het instrument waardoor 
God de laatste tuchtiging over Zijn volk brengt. Jojakim 
sterft en zijn zoon Jojakin wordt koning. Ook hij maakt 
in drie maanden tijd duidelijk hoe hij tegenover de HERE 
staat. Als Nebukadnessar Jeruzalem belegert, geeft hij 
zich aan hem over. Er is geen verdediging meer van 
alle schatten van het huis van God. Jeruzalem wordt 
door Nebukadnessar leeggehaald. Slechts enkele arme 
mensen laat hij er achter. Alle strijdbare mannen kunnen 
niets meer uitrichten. De eerste wegvoering naar Babel 
is een feit.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 23:26 tot 24:16.

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen je 
heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken. Je kunt 
bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, U bent rechtvaardig in alles wat U over Uw volk 
brengt. Wij, en ook ik, hebben gezondigd en zijn U 
ontrouw geweest. Wij hebben niet naar U geluisterd, 
terwijl U zo duidelijk sprak door Uw Woord. Wees 
ons, wees mij, genadig en herstel ons naar Uw grote 
goedertierenheid’.
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josia’s dood; de koningen 
joacHaz, jojakim en jojakin

‘De Here wilde dat niet vergeven’ (2 Kon. 24:4).
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Het volk van God moest volgens het boek 
Deuteronomium steeds blijven denken aan:

1. De verlossing uit Egypte en de sabbat

‘Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar 
de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; 
dan zult u geen werk doen, u, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, 
noch uw rund, noch uw ezel, noch uw overige vee, 
noch de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw 
dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals u; want u 
zult gedenken dat u dienstknechten in het land Egypte 
geweest bent en dat de HERE, uw God, u vandaar heeft 
uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte 
arm; daarom heeft u de HERE, uw God, geboden de 
sabbatdag te houden’ (Deut. 5:13-15).

2. Gods leiding tijdens de woestijnreis

‘Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, 
u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te 
verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te 
weten wat er in uw hart was: of u al dan niet Zijn geboden 
zou onderhouden’ (Deut. 8:2).

3. Mildheid tegenover de Hebreeuwse slaaf in het 
sabbatsjaar

‘En wanneer u hem vrij laat weggaan, zult u hem niet 
met lege handen laten gaan; u zult hem met mildheid 
meegeven van uw kleinvee, van uw dorsvloer en uw 
perskuip; van datgene waarmee de HERE, uw God, u 
gezegend heeft, zult u hem geven. U zult gedenken dat 
u een dienstknecht geweest bent in het land Egypte, en 
dat de HERE, uw God, u bevrijd heeft; daarom geef ik u 
heden dit gebod’ (Deut. 15:13-15).

4. Het eten van het Pascha en de ongezuurde broden

‘Neem de maand Abib in acht en vier het Pascha ter ere 
van de HERE, uw God, want in de maand Abib heeft de 
HERE, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid. Dan zult u 
als Pascha voor de HERE, uw God, kleinvee en runderen 
slachten op de plaats die de HERE verkiezen zal om Zijn 
naam daar te doen wonen. U zult daarbij geen gezuurd 
brood eten; zeven dagen zult u daarbij ongezuurde 
broden eten, brood der verdrukking, want overhaast bent 
u uit het land Egypte getrokken; opdat u al de dagen 
van uw leven de dag van uw uittocht uit het land Egypte 
gedenkt’ (Deut. 16:1-3).

5. Het houden van het Wekenfeest

‘U zult gedenken dat u een dienstknecht geweest bent in 
Egypte en u zult deze inzettingen naarstig onderhouden’ 
(Deut. 16:12).

6. De zonde van Mirjam en haar straf

‘Draag er ten aanzien van de plaag van de melaatsheid 
zorg voor, dat u zeer stipt alles onderhoudt waarin de 
levitische priesters u onderrichten; wat ik hun geboden 
heb zult u stipt onderhouden. Gedenk wat de HERE, uw 
God, aan Mirjam gedaan heeft op uw tocht, toen u uit 
Egypte getrokken was’ (Deut. 24:8-9).

7. De rechten van de armen

‘U zult het recht van vreemdeling en wees niet buigen; 
ook zult u het kleed van de weduwe niet tot pand nemen. 
U zult gedenken dat u in Egypte slaaf geweest bent, en 
dat de HERE, uw God, u daaruit bevrijd heeft; daarom 
gebied ik u dit te doen’ (Deut. 24:17-18).

‘Wanneer u de oogst van uw wijngaard inzamelt, zult u 
niet nog eens een nalezing houden; voor de vreemdeling, 
de wees en de weduwe zal dit zijn. U zult gedenken dat 
u in het land Egypte slaaf geweest bent; daarom gebied 
ik u dit te doen’ (Deut. 24:21-22).

8. De aanval van Amalek en het oordeel over hem

‘Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen u 
uit Egypte getrokken was; hoe hij u onderweg tegenkwam 
en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl u 
vermoeid en uitgeput was, en hoe hij God niet vreesde. 
Als dan de HERE, uw God, u rust gegeven heeft van al 
de vijanden rondom u in het land dat de HERE, uw God, 
u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult u 
de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen; 
vergeet het niet’ (Deut. 25:17-19).

9. De inbezitneming van het Beloofde Land

‘Gedenk aan de dagen van weleer, let op de jaren 
van geslacht na geslacht; vraag uw vader dat hij het 
u meedeelt, uw oudsten dat zij het u zeggen. Toen de 
Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen 
Hij de mensenkinderen van elkaar scheidde, heeft Hij de 
grenzen van de volken vastgesteld naar het aantal van 
de zonen van Israël. Want des HEREn deel is Zijn volk, 
Jakob het Hem toegemeten erfdeel’ (Deut. 32:7-9). 

Hugo Bouter

gedenken in deuteronomium

‘Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u (...) heeft geleid’ 
(Deut. 8:2).
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1. Sjeool en Hades

Het woord ‘sjeool’ komt 65 keer voor in het Oude 
Testament en is in de King James Vertaling (KJV, of 
‘Authorized Version’) 31 keer met ‘graf’, drie keer met 
‘afgrond’ en 31 keer met ‘hel’ vertaald. Dat geeft aan dat 
het verschillende betekenissen kan hebben. Het woord 
is in de Septuaginta (de Griekse vertaling van het O.T.) 
61 keer met ‘haides’ (dodenrijk) vertaald, twee keer 
met ‘dood’ (Gr. thanatos) (2 Sam. 22:6; Spr. 23:14), en 
tweemaal is het niet vertaald (Job 24:19; Ezech. 32:21), 
omdat het Grieks de betekenis niet goed kon weergeven.

In de volgende schriftplaatsen (we noemen er een aantal) 
betekent ‘sjeool’ niets anders dan het ‘graf’: Genesis 
37:35; 42:38; 44:29,31; Numeri 16:30-31; 1 Koningen 
2:6,9; Psalm 49:15; 141:7. En zo is het ook in de King 
James Vertaling (vergelijkbaar met de Statenvert.) 
weergegeven, met uitzondering van Numeri 16:30, 
waar ‘afgrond’ staat; terwijl daarentegen in de meeste 
andere schriftplaatsen de ‘sjeool’ de verblijfplaats is van 
de zielen van gestorvenen. Het graf neemt echter de 
ontzielde lichamen op. Samenvattend kan men zeggen 
dat de oudtestamentische uitdrukking ‘sjeool’ zowel voor 
het graf alsook voor de verblijfplaats van de zielen van 
de gestorvenen wordt gebruikt.

Als wij ons echter wenden tot het Nieuwe Testament, 
vinden wij de ongedefinieerdheid qua inhoud van dit 
begrip niet terug, want leven en onvergankelijkheid zijn 
nu door het Evangelie aan het licht gebracht. Het woord 
‘haides’, dat de Griekse vertaling is van het Hebreeuwse 
woord ‘sjeool’, heeft in het Nieuwe Testament alleen 
betrekking op de onzichtbare wereld van de zielen van 
gestorvenen; terwijl de woorden ‘dood’ en ‘graf’ alleen 
betrekking hebben op het lichaam (Openb. 20), niet op 
de ziel en de geest. Het is het lichaam dat sterft, terwijl 
de geest – die God heeft gegeven – tot Hem terugkeert. 
Geest en ziel houden nooit op te bestaan. De hades (de 
Latijnse spelling van het Gr. haides; zo steeds hierna) 
neemt alleen ongelovige zielen op. Als de gelovige wordt 
thuisgehaald, gaat hij niet naar de hades,  maar naar het 
paradijs.

Velen menen echter dat bij het sterven zowel de 
gelovige als de ongelovige naar de hades gaat, en dat 
beide categorieën daar door een diepe kloof van elkaar 
gescheiden zijn. Nergens staat echter dat de gelovige 
naar de hades gaat, maar veeleer dat hij daarvan juist 
ver verwijderd is (zie Luc. 16:23). Als Psalm 16:10, een 
vers dat tweemaal in Handelingen 2 wordt aangehaald, 
de basis zou vormen voor de leer dat de Heer na Zijn 
dood naar de sjeool oftewel de hades, is afgedaald 

en Zijn ziel daar niet is achtergebleven, dan zegt het 
Nieuwe Testament duidelijk dat Hij naar het paradijs ging 
(een plaats van gelukzaligheid en niet van duisternis, 
waar ook de moordenaar aan het kruis werd ontvangen). 
Als wij dit overwegen, kan er slechts sprake zijn van 
twee verblijfplaatsen: één voor gelovigen en één voor 
ongelovigen. Maar deze verkeerde leer berust op een 
onjuiste vertaling van dit vers in de King James Vertaling. 
De juiste vertaling is: ‘U zult Mijn ziel niet aan (niet: in) het 
dodenrijk, de sjeool, overlaten (prijsgeven of verwijzen)’ 
(Ps. 16:10). Deze correcte vertaling wordt door de 
Revised Version van Handelingen 2:27,31 bevestigd (en 
erkend door Lachman, Tischendorff, Tregelles, Westcott 
& Hort en andere vertalers).

Het woord hades wordt in het Nieuwe Testament 
nooit in positieve zin gebruikt. Indien er in de hades 
aparte gebieden zouden zijn voor gelovigen en voor 
ongelovigen, waarom zien wij dan zonder uitzondering 
dat de hades in verbinding wordt gebracht met 
ongelovigen en vinden wij geen enkele aanwijzing dat 
zich daar gelovigen zouden bevinden?

2. Vijf vragen en antwoorden

Onderstaande vragenbeantwoording is ontleend aan de 
Bible Treasury, het tijdschrift van William Kelly (deel N 9, 
p. 79-80).

Vraag 1: 

Houdt de uitdrukking: ‘zo zal de Zoon des mensen drie 
dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn’ 
(Matt. 12:40) méér in dan het verblijf in het graf; en houdt 
de uitdrukking: ‘Hij is ook neergedaald naar de lagere 
delen van de aarde’ (Ef. 4:9) méér in dan het stof van de 
dood en het graf?

Antwoord: 

Met de uitdrukking ‘in het hart der aarde’ (Matt. 12:40), of 
‘neergedaald naar de lagere delen der aarde’ (Ef. 4:9), 
wordt het graf bedoeld. Onze Heer stierf niet alleen, 
maar werd ook begraven en op de derde dag opgewekt. 
Daarvan is Jona een voorbeeld of type. Psalm 139:15 
kan ons behoeden voor een al te letterlijke interpretatie 
van het woord aarde of aardrijk. Ongetwijfeld wordt met 
de lagere delen der aarde iets bedoeld dat onzichtbaar 
of verborgen is. Het graf werd beveiligd met een wacht, 
nadat het met een steen was verzegeld (Matt. 27:66). 
Geen menselijk oog kon in het heilige domein kijken, 
waar het lichaam van Jezus lag.

sjeool en Hades

Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals

Werner Mücher e.a.
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Vraag 2: 

Is het in overeenstemming met de Schrift om te zeggen 
dat de ‘sjeool’ of de ‘hades’ (met inbegrip van de schoot 
van Abraham en het paradijs) zich onder de aarde 
bevonden? En dat de Heer Jezus daarin is neergedaald, 
en een afdeling daarvan heeft leeggemaakt om hen naar 
de hoge met Zich mee te voeren? Of was het paradijs, 
oftewel de schoot van Abraham, altijd al in de hemel en 
nooit onder de aarde – zelfs niet in de tijd van het Oude 
Testament?

Antwoord: 
Voordat Christus kwam, was ‘de schoot van Abraham’ 
voor de vrome Jood de hoogste trap van gelukzaligheid, 
omdat hij wist dat Abraham ‘de vriend van God’ werd 
genoemd (Jak. 2:23). Met Christus te zijn, is echter 
de gelukkige hoop van de christen zoals die nu is 
geopenbaard. Dat is boven in het paradijs van God. Het 
paradijs is niet de hades. Abraham was ook niet in de 
hades, maar de gekwelde ziel die in de hades was, zag 
hem ‘uit de verte’. Het is een verzinsel van mensen dat 
de Heer in de hades was, en sommigen daaruit heeft 
verlost. De Heer ging niet naar de hades, maar naar het 
paradijs.

De Schrift spreekt helemaal niet over bevrijding uit 
de hades. Richteren 5:12; Psalm 68:18; Efeziërs 4:8 
spreken niet van de bevrijding van gevangenen, maar 
van de gevangenneming van boze machten, die hier 
met het woord ‘gevangenschap’ worden aangeduid. 
‘Christus heeft de overheden en machten ontwapend 
en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen 
getriomfeerd’ (Kol. 2:15). ‘Hij heeft de gevangenschap 
gevangen genomen’ (Ef. 4:8). Dat heeft niet betrekking 
op de bevrijding van gevangenen uit de hades of de hel, 
zoals sommigen beweren.

Vraag 3: 

Als wij bij de schoot van Abraham en het paradijs aan de 
hemel moeten denken, wat is dan de betekenis van een 
uitdrukking als ‘in de sjeool neerdalen’?

Antwoord: 

Het neerdalen in de sjeool heeft betrekking op het graf 
of de groeve. De uitdrukking ‘nedergedaald ter helle’ 
in de Apostolische geloofsbelijdenis berust op een 
misverstand. Het graf of de afgrond bevinden zich voor 
het oog onder (in) de aarde.

Vraag 4: 

Is de ‘afgrond’ (de ‘bodemloze put’) iets anders dan de 
‘hades’?

Antwoord: 

De ‘afgrond’ is volgens Openbaring 20 de plaats waar 
niemand komt dan de satan, die daar duizend jaar lang 
wordt gebonden, voordat hij ten slotte voor eeuwig in 
de poel van vuur en zwavel wordt geworpen (Openb. 
20:10). De hades daarentegen neemt ziel en geest op 
van degene die gestorven is in ongeloof, wiens geest 
eens in een sterfelijk lichaam woonde. Ziel en geest 
gaan naar de hades, terwijl het lichaam dat uit het stof 
is gevormd, een plaats in het graf vindt (in de zee of het 
land) en wacht tot de opstanding ten oordeel (Openb. 
20:11-15). Als die mens wordt opgewekt (hemel en 
aarde zullen dan wegvluchten), wordt hij niet in de 
hades geworpen (die is er niet meer), maar in de poel 
van vuur, die niet voor de mensen maar voor de duivel 
en zijn engelen is bereid (Matt. 25:41). De gelovige die 
ontslapen is, wordt niet ten oordeel maar tot heerlijkheid 
opgewekt (Fil. 3:20-21).

Vraag 5: 

Kan het woord ‘sjeool’ of ‘hades’ betrekking hebben 
op de hemel, omdat het ook tot de onzichtbare dingen 
behoort?

Antwoord: 

De begrippen ‘sjeool’ of ‘hades’ kunnen niet worden 
toegepast op de hemel, maar staan daarmee juist in 
contrast als het tegendeel ervan.

Foto: De Avakas-kloof op het Akamas 
schiereiland in het uiterste westen van Cyprus



12

Colofon
Doelstelling

‘Rechtstreeks’ is een maandblad voor 
evangelisatie en geloofsopbouw. De Apostel 
Petrus schreef aan de gelovigen destijds: 
‘…groeit op in de genade en kennis van 
onze Heer en Heiland Jezus Christus’ 
(2 Petr. 3:18). Vanuit de overvloed aan 
geestelijk voedsel in Gods Woord willen 
we graag op deze wijze iets uitdelen aan 
anderen.

Digitaal magazine

‘Rechtstreeks’ is een digitaal blad, dat u 
gratis kunt ontvangen, wanneer u zich 
aanmeldt op:

http://www.oudesporen.nl/

Maandelijks ontvangt u dan dit blad in 
PDF formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma 
van Adobe) te lezen. Reeds gepubliceerde 
nummers van ‘Rechtstreeks’ zijn te 
downloaden op de site: 

http://www.oudesporen.nl/

Redactie

Hugo Bouter; Ger de Koning; Gerard 
Kramer; Jan-Paul Spoor. 

Verantwoording

Naast de verantwoordelijkheid die elke 
auteur heeft voor de artikelen die hij 
schrijft, is de redactie verantwoordelijk voor 
publicatie ervan. Dit houdt niet in, dat de 
redactie het noodzakelijkerwijs 100% eens 
is met alle gedachten die de auteur in zijn 
artikelen uit. De lezer wordt aangeraden te 
doen wat 1 Tessalonicenzen 5:21 ons leert.

Copyright

De meeste artikelen in dit blad zijn 
auteursrechtelijk beschermd. Verdere 
openbaarmaking en/of verveelvoudiging 
daarvan in welke vorm dan ook is slechts 
toegestaan na schriftelijke toestemming van 
de redactie.

Correspondentie

Vragen, opmerkingen, schriftelijke bijdragen 
kunt u zenden aan het redactieadres.

Redactieadres

Gouwestraat 20
4388 RC Oost-Souburg Nederland
Telefoon: (0118) 467462
E-mail: info@oudesporen.nl

100 jaar Leven … 
Liefde … Geven

De levensgeschiedenis van Heleen 
Voorhoeve

Door: Essam Khalil

Dit boek is een samenvatting van 
de levensgeschiedenis van Heleen 

Voorhoeve, de Nederlandse zuster, die 
naar Egypte kwam om de Heer te dienen en 

daar tot dusver 76 jaar heeft gediend. Dit maakt haar tot 
de zendelinge die de Heer het langst in een ver land heeft 
gediend.

Het is het verhaal van een leven 
dat doorgebracht werd tot eer 
van de Meester, voornamelijk 
in een Egyptisch dorp en dat tot 
zegen was van velen. In haar 
leven heeft ze de trouw van 
God op velerlei wijze ervaren.

Paperback 136 pag.

ISBN: 9789079718139

Prijs: 12,50 Euro

"Rechtstreeks" jaargang 11. Nr. 2 - februari 2014

E-boek Kronieken van drie 
koningen van Juda

Het onderwijs van de kroniekschrijver over 
Asa, Josafat en Amasja

Door: P.M. Cuijpers

Het boek 2 Kronieken houdt zich voornamelijk bezig 
met de koningen van Juda. Het informeert ons over de 
gebeurtenissen vanaf het begin van Salomo’s regering tot 

het begin van de Babylonische 
ballingschap (586 v. Chr.).

Koning Asa maakte zich los 
van de zondige wandel van zijn 
voorgeslacht. Koning Josafat  
werd rijk en had overvloed, 
maar hij verzwagerde zich met 
de goddeloze Achab. Koning 
Amasja deed wat recht is in de 
ogen van de Here, maar niet 
met een toegewijd hart.

ISBN: 9789491797064

Prijs: 4,90 Euro

Advertenties

http://get.adobe.com/nl/reader/
http://www.uitgeverijdaniel.nl/qc/218,wwwuitgeverijdanielnl.html
http://www.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/8849


Gods Woord heeft gezag, altijd, overal en 
over alle dingen. God en Christus spreken 
hierin met gezag. Het is geen woord van 
mensen, maar het is Gods levend en 
krachtig Woord dat werkt (1 Tess. 2:13). 
Mensen kunnen het afwijzen, zelfs de 
kracht ervan loochenen of het door eigen 
meningen en tradities voor zichzelf en 
anderen krachteloos maken (Matt. 15:6), 
maar dat neemt niets van de kracht van het 
Woord zelf weg.

God spreekt met gezag over het ontstaan 
van de wereld. Door Zijn spreken is de 
wereld in zes dagen ontstaan (Gen. 1; Ex. 
20:11). Dat verwijst de evolutietheorie naar 
het rijk van de fabels. Zo spreekt God ook 
over de schepping van de mens, en over 
het huwelijk en de verhoudingen daarin 
(Gen. 2:22-24; Matt. 19:4-5; Ef. 5:31-
32). Dat maakt duidelijk dat alternatieve 
samenlevingsvormen als ongehuwd 
samenwonen en homorelaties geen recht 
van bestaan hebben en niet op erkenning 
mogen rekenen.

Kunnen ook wij het Woord van God met 
gezag spreken? Jazeker. Als wij mensen 
oproepen dat ze zich moeten bekeren, 
spreken we met gezag over de heiligheid 
van God en de zondigheid van de mens 
en het oordeel dat Hij door Christus zal 
uitvoeren (Hand. 17:30-31). We wijzen 
op het bestaan van de hel en de eeuwige 
straf voor ieder die het evangelie niet 
gehoorzaam is (2 Tess. 1:7-10). We wijzen 
ook op het offer van Christus, dat voldoende 
is voor de redding van de grootste zondaar 
en de vergeving van de vuilste zonden  
(1 Joh. 1:7,9). Wij spreken niet op grond 
van enig gezag in onszelf, maar op grond 
van het gezag waarmee God in Zijn Woord 
hierover spreekt.

Wij mensen kunnen dit gezag wel verkeerd 
gebruiken. Dat gebeurt als tegen duidelijke 
uitspraken van Gods Woord in andere 
dingen met gezag worden geleerd. Gods 
Woord zegt bijvoorbeeld duidelijk dat de 
vrouwen moeten zwijgen in de gemeente  
(1 Kor. 14:34). Als in een gemeente oudsten 
leergezag claimen en zeggen dat vrouwen 
niet hoeven te zwijgen, wordt gezag verkeerd 
gebruikt. Dergelijk gezag moet niet worden 
erkend. God spreekt met gezag direct tot 
ieder lid van Zijn gemeente persoonlijk. 
Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk om 
voor het gezag van Zijn Woord te buigen. 
Vrouwen die belijden godvrezend te zijn, 
kunnen de erkenning van Gods gezag op 
een speciale manier laten zien. Ze doen 
dat door bij bepaalde gelegenheden hun 
hoofd te bedekken (1 Kor. 11:1-10), zowel 
in de privésfeer als in de samenkomst van 
de gemeente (1 Kor. 11:10; vgl. Ef. 3:10). 
Daardoor maken zij de engelen duidelijk 
dat zij zich bewust zijn van hun plaats als 
vrouw. Het is een indrukwekkend getuigenis 
voor de onzichtbare, intelligente wereld 
wanneer de engelen zien dat er gehandeld 
wordt in overeenstemming met Gods 
gezagsverhoudingen, en dat in een wereld 
waar met die gezagsverhoudingen volledig 
wordt afgerekend.

Ik hoop dat u zich door wat u in deze 
aflevering van Rechtstreeks leest, 
rechtstreeks door het gezag van Gods 
Woord aangesproken weet. Als iets in een 
bijdrage volgens u niet beantwoordt aan 
wat Gods Woord zegt, kunt u dat naast u 
neerleggen of het ons laten weten. Als in 
een bijdrage iets staat wat rechtstreeks in 
strijd is met het Woord van God, laat het 
ons dan in elk geval weten. Namens 
de redactie, Ger de Koning

Van de redactie
Het gezag van het Woord van God
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“Toen ging één van de twaalf, Judas Iskariot geheten, 
naar de overpriesters en zei: Wat wilt u mij geven? 
Dan zal ik Hem aan u overleveren. Zij nu betaalden 
hem dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een 
gelegenheid om Hem over te leveren.”

In de geschiedenis van het verraad van onze Heer 
door Judas aan de overpriesters en de hoofdlieden van 
de tempel, wordt het geldbedrag dat aan de verrader 
werd betaald speciaal door Matteüs beschreven als 30 
zilverlingen.1 Deze exacte vermelding door de evangelist 
geeft aan dat er 30 afzonderlijke muntstukken werden 
overhandigd of afgewogen voor Judas. Marcus 14:11 
en Lucas 22:5 gebruiken dezelfde uitdrukking, maar 
dan in het enkelvoud.2 De overpriesters beloofden 
Judas geld (zilver) te geven. In de beide laatste teksten 
wordt dit woord gebruikt als een verzamelnaam, zoals 
wij nu zeggen om iemand in goud of zilver te betalen, 
in tegenstelling tot een betaling in papier of met een 
cheque. 

De tijd was gekomen waarvan de Heer had gesproken 
tot de godsdienstige leiders van de Joden: “dit is uw 
uur en de macht van de duisternis” (Luc. 22:53). De 
overpriesters, schriftgeleerden en oudsten van het 
volk kwamen samen in de voorhof van Kajafas en 
beraadslaagden samen, dat zij Jezus met list zouden 
grijpen en doden. Hun besluit om de uiterste straf toe 
te passen was geen overijlde beslissing, maar werd na 
veel overleg genomen door het formele gezag van de 
Hoge Raad van het Joodse volk. Op dat ogenblik kwam 
Judas bij hen en bood vrijwillig aan om de Heer Jezus 
voor een vergoeding in hun handen over te leveren. 
Hij zei: “Wat wilt u mij geven? Dan zal ik Hem aan u 
overleveren. Zij nu betaalden hem dertig zilverlingen 
uit” (Matt. 26:15). Dat was het bedrag dat zij hem wilden 
geven om de Rabbi uit Nazaret in hun macht te krijgen. 
De 30 zilverlingen moeten daarom worden beschouwd 
als de nationale schatting van Hem, die als haar Koning 
tot de dochter van Sion was gekomen. 

En zoals de Joodse Raad bereid was dit bedrag te geven, 
zo was Judas bereid zijn Meester aan de dood over te 
leveren voor deze vergoeding. Dit overeengekomen 
bedrag kan niet bij toeval genoemd zijn. De leden van 
het Sanhedrin waren allemaal bekend met de Schriften. 
Ze waren allemaal ijveraars voor de wet en uitstekend 
bekend met de wetten van oude bedeling. Daarom 
kunnen zij niet onbekend geweest zijn met het feit dat 30 
zilveren sikkels de vergoeding vormden, die door Mozes 

1)  arguria. 
2)  argurion.

was voorgeschreven als betaling aan de eigenaar van 
een mannelijke of vrouwelijke slaaf die dood gestoten 
was door een os (Ex. 21:32)3. Zij moeten ook geweten 
hebben dat 30 zilverstukken in de profetie van Zacharia 
worden genoemd (Zach. 11:13). 

Dat was dus de prijs die de zonen van Israël hadden 
gezet op de Heer Jezus, en dat was de prijs die de 
afvallige discipel wilde aannemen. “Voor u dan die 
gelooft, is dit kostbare” (1 Petr. 2:7). Voor Zijn eigen volk 
was Hij de Verachte en de Verworpene. In hun ogen kon 
de Messias verkwanseld worden voor de prijs van een 
slaaf. 

Eerder is gezegd dat het 
woord zilverstuk in Lucas 
15:8-9 een drachme 
betreft, een Grieks 

zilverstuk en dat dit woord 
in het Nieuwe Testament 

nergens anders voorkomt. Het woord “arguria” dat wordt 
gebruikt voor de betaling aan Judas heeft een algemene 
betekenis; het geeft alleen aan dat de munten van zilver 
en niet van goud, koper of brons waren gemaakt. Het 
geeft dus geen aanwijzing betreffende de waarde of 
de naam. Er wordt alleen gezegd dat de verrader 30 
zilverstukken ontving. 

Enige hulp in dit opzicht blijkt uit het verband van de 
tekstplaats. Daar zien we dat de priesters het geld uit 
de tempelschat namen. Want we lezen dat Judas later 
het zilver naar de tempel terugbracht en in de heilige 
plaats wierp. De priesters gebruikten het geld toen om 
het veld van de pottenbakker te kopen, wegens hun 
gewetensbezwaren om het ‘bloedgeld’ in de offerkist te 
werpen. Daar werden de heilige gaven opgeslagen of 
neergelegd (Marc. 7:11). Als deze zilverstukken eerst 
uit de tempelschat waren genomen, zou dat voldoende 
reden zijn geweest om te geloven dat het sikkels of 
staters waren, die opgehaald waren als belastingheffing 
door de priesters van het Joodse volk met het oog op 
het onderhoud van de tempel. 

Sommigen hebben deze zilverstukken wat voorbarig 
aangezien als Romeinse denaren of zilveren penningen. 
Het is heel onwaarschijnlijk dat de huichelachtige 
Joodse priesters de betaling zouden doen in Romeins 
geld, dat het beeld en opschrift droeg van de door 
hen verfoeide overheerser. De gevangenneming van 
de Rabbi uit Galilea was een godsdienstige zaak voor 

3)  In Exodus is deze zilveren sikkel 1/3000 van een talent, gelijk aan 
132 gram.

Het geld Van de BijBel

Slot - De dertig zilverlingen 

(Matt. 26:14-16; zie ook 27:3-10).
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hen, en viel daarom onder de rechtsbevoegdheid van 
de Raad. Ze waren echter verplicht zich te beroepen 
op de Romeinse rechter, omdat zijzelf de doodstraf niet 
mochten toepassen waarvan zij beweerden dat die door 
hun wet werd geëist (Joh. 18:31; 19:7). 

Geldwisselaars zaten in de voorhoven van de tempel. 
Het is daarom onwaarschijnlijk dat de tempelschat 
Romeinse munten bevatte, als er zo’n eenvoudige 
manier om geld te wisselen voorhanden was. 

Ook het feit dat het bedrag zelf was gebaseerd op 
de som die door de wet was voorgeschreven als 
vergoeding voor de dood van een slaaf, werkt in het 
voordeel van de overeenkomst met de tempelbelasting. 
Deze was namelijk gegrond op het zoengeld dat werd 
voorgeschreven door diezelfde wet. Samenvattend 
kunnen we zeggen dat het uitbetaalde geld eerder 
30 sikkels of staters geweest is dan 30 denaren of 
penningen. 

Nu enkele woorden over 
de profetie die Matteüs 
aanhaalde en waarvan 
hij aangaf dat deze werd 
vervuld. “Toen is vervuld 

wat gesproken is door 
de profeet Jeremia, die zei: En zij namen de dertig 
zilverlingen, de waarde van de Gewaardeerde, waarop 
die van de zonen Israëls Hem gewaardeerd hadden, en 
gaven die voor de akker van de pottenbakker, zoals de 
Here mij had opgedragen” (Matt. 27:9-10). 

Uit deze aanhaling kan men zien dat Matteüs aantoonde 
dat de profetie voorzegde: 

1. wat het juiste bedrag aan geld was;

2. dat dit geld de schatting was waarmee de Israëlieten 
Hem waardeerden;

3. dat dit bedrag uiteindelijk werd betaald voor de 
akker van de pottenbakker;

4. dat deze daad gebeurde overeenkomstig de wil van 
God. 

Matteüs zegt dat deze profetie van Jeremia was. Maar 
als wij het Oude Testament nakijken, vinden we geen 
spoor van zo’n profetie in het boek Jeremia. In Zacharia 
vinden we een profetie die in algemene zin erop lijkt, 
maar geen exacte woordelijke overeenkomst vertoont. 
We lezen daar: “Werp ze heen voor de pottenbakker: 
een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van 
hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het 
huis des Heren, voor de pottenbakker” (Zach. 11:12-13).

De belangrijkste kenmerken van de profetie van Zacharia 
zijn:

1. De 30 zilverlingen worden beschouwd als de huur 
of het loon dat is betaald aan de Goede Herder voor 
Zijn diensten onder het volk;

2. Jahweh vraagt Hem dat geld weg te werpen voor de 
pottenbakker;

3. Hij spreekt van de 30 zilverlingen in verachting als 
‘een heerlijke prijs’;

4. De Herder werpt ze naar de pottenbakker in het huis 
des Heren. 

Als we Matteüs vergelijken met Zacharia, vinden we een 
algemene overeenstemming tussen:

1. het noemen van de 30 zilverlingen;

2. dat dit bedrag wordt gezien als de waarde van de 
Heer Jezus geschat door Israël;

3. het betalen van dit bedrag aan de pottenbakker;

4. het soevereine doel van God dat de boze gedachten 
van de mensen overheerst. 

Maar er zijn ook treffende verschilpunten. Zacharia 
beschrijft een tweespraak tussen Jahweh en de Herder 
over het loon dat Hem aangeboden wordt, en dan Zijn 
wegwerpen ervan in het huis des Heren. Terwijl Jeremia, 
zoals aangehaald bij Matteüs, de priesters voorstelt die 
de dertig zilverstukken namen als “de waarde van Hem 
die de kinderen van Israël waardeerden” en ze gaven 
voor het veld van de pottenbakker. 

Welke profetie haalde Matteüs aan? Wij geloven dat hij 
een profetie aanhaalde die gesproken is door Jeremia, 
zoals hijzelf bevestigt in zijn evangelie. Het eerste 
evangelie was in het bijzonder geschreven voor de 
Joden en het geeft overvloedige bewijzen uit het Oude 
Testament, dat Jezus de Christus was. Wij geloven niet 
dat Matteüs zo onwetend was, dat hij onbekend was 
met de profetieën van Jeremia en Zacharia. Wij geloven 
ook niet dat hij een fout maakte en zo slordig was om 
per abuis de naam Jeremia op te schrijven in plaats van 
Zacharia. De veronderstelling van zo’n vergissing is 
verwerpelijk voor wie gelooft in de goddelijke inspiratie 
van de Schrift. 

Niet alle profetieën, door geïnspireerde mannen 
gegeven, zijn aan de Schrift toevertrouwd. De profetie 
van Henoch wordt alleen verteld door Judas (vs. 14). De 
woorden van onze Heer Jezus die aangehaald worden 
door Paulus, worden niet in de evangeliën vermeld 
(Hand. 20:35). Waarom zou Matteüs geen profetie 
kunnen aanhalen die door Jeremia gesproken is, maar 
niet in zijn boek is opgeschreven? Matteüs haalt in 
hoofdstuk 2:18 wel een profetie aan van Jeremia, die 
geschreven staat in Jeremia 31:15. Zacharia profeteerde 
ook over de 30 zilverlingen, maar bekeek de gebeurtenis 
vanuit een ander oogpunt, zoals hierboven uiteengezet. 
Deze profeet legde de klemtoon op de verachtelijke 
waardering door het huis van Israël van de dienst van de 
Goede Herder; en hij voorspelde verder dat het loon aan 
de oorspronkelijke bestemming zou worden onttrokken 
om gegeven te worden in de hand van de pottenbakker, 
omdat de Here de boze 
plannen van Zijn volk 
verwierp. Zo gezien zijn 
de teksten in Zacharia en 
Matteüs niet met elkaar 
in tegenspraak; ze vullen 
elkaar aan alsook de 
mondelinge profetie van 
Jeremia.

Welke profetie werd 
vervuld?
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“Nu is er in Jeruzalem aan de Schaapspoort een vijver, 
die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Betesda, met 

vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, 
blinden, kreupelen, verdorden, die wachtten op de 

beroering van het water.”

Betesda

De geschiedenis die we willen overdenken, verplaatst 
ons naar de vijver Betesda te Jeruzalem. De naam 
Betesda betekent: ‘huis van barmhartigheid’. Jezus, de 
goede Herder, zag bij de Schaapspoort een menigte 
zieken, blinden, kreupelen en verlamden. Onder hen 
bevond zich een man die al achtendertig jaar ziek 
was. Hij was hulpbehoevend en totaal afhankelijk van 
anderen. 

De Heer zag hem liggen, en was met barmhartigheid 
over hem bewogen. Hij wist exact wat er met hem aan 
de hand was, en Hij benaderde hem met de vraag: 
’Wilt u gezond worden?’ Let wel: hier wordt tevens de 
geestelijke toestand van het volk van God onder de wet 
uitgebeeld; het gaat niet om de situatie van ongelovige 
mensen. Net zoals deze man zijn ook tal van christenen 
verlamd. Ze zijn niet in staat te wandelen volgens Gods 
maatstaven. Ze willen wel genezen worden, maar 
kunnen het niet in eigen kracht. 

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat 
ze een verkeerde voorstelling hebben van het evangelie. 
Misschien krijgen ze niet het juiste onderwijs, en wordt 
hun voorgehouden dat ze de wet van God moeten 
volbrengen. Ze doen hun uiterste best om volgens 
Gods maatstaven te leven, maar telkens weer ervaren 
ze dat ze in zichzelf niet de kracht hebben om aan de 
rechtvaardige eis van de wet te voldoen. Velen zakken 
dan ook weg in het moeras van de moedeloosheid. De 
wil om het goede te doen is wel aanwezig, maar niet de 
geestelijke kracht: ‘Want het goede dat ik wil, doe ik niet; 
maar het kwade dat ik niet wil, dat bedrijf ik’ (Rom. 7:18-
19). Om wanhopig van te worden: ‘Ik ellendig mens, wie 
zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? God zij 
echter dank door Jezus Christus onze Heer’ (Rom. 7:24-
25). 

Er is dus hoop! De verlamde zocht zijn heil en toevlucht 
bij de mensen. Maar zoals vele anderen ervaren 
hebben, kwam ook hij bedrogen uit. In het huis van 
de barmhartigheid is er echter Eén, bij Wie wij nooit 
bedrogen uitkomen. Het is Jezus Christus, die met 
barmhartigheid over ons bewogen is. Hij wil niets liever 
dan dat wij ‘gezond’ worden, en onze weg met blijdschap 
vervolgen.

De Gemeente, een huis van barmhartigheid?

De Gemeente zou ook een huis van barmhartigheid, 
een Betesda moeten zijn. Een plek waar degenen die 
geestelijk blind, kreupel en verdord zijn, hulp ontvangen. 
Vele kerken en gemeenten in Nederland hebben zich tot 
doel gesteld een missionaire gemeente zijn. De taak is 
om zoveel mogelijk buitenkerkelijken in de gemeente 
te brengen. Hier is niets tegen in te brengen, want élke 
gemeente behoort een missionaire gemeente te zijn. 

Als wij het boek Handelingen erop naslaan, ontdekken 
wij dat de Gemeente vanaf haar prille bestaan een 
missionair karakter had. Laten we dus vooral ermee 
doorgaan missionaire gemeenten te zijn. Maar is er in 
onze missionaire gemeenten ook sprake van herderlijke 
zorg? Bekommeren wij ons ook over hen die ‘binnen’ 
zijn, of is ons oog alleen nog gericht op hen die ‘buiten’ 
zijn? 

In het huis van barmhartigheid ging het er behoorlijk 
onbarmhartig aan toe (Joh. 5:7). Hier gold het recht van 
de sterkste. In de wereld is dat een normaal verschijnsel, 
maar in de Gemeente van God gelden andere normen 
en waarden. God Zelf was in de Persoon van Jezus 
Christus te midden van Zijn schapen gekomen. Het 
moment was aangebroken dat de profetie van Ezechiël 
in vervulling ging: ‘Zie, Ik zal Zèlf naar mijn schapen 
vragen en naar hen omzien; zoals een herder naar zijn 
kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide 
schapen is’ (Ezech. 34:11). De Heer Jezus bekommerde 
Zich om de zwakken. Hij was met ontferming bewogen 
over zijn schapen, en wij zouden dit dus ook moeten zijn! 
Er zijn tal van gemeenten die zich weliswaar Betesda 
noemen, maar alleen de naam op de voorgevel van 
een gebouw maakt van een gemeente nog geen echt 
Betesda!

Betesda, Huis Van 
BarmHartigHeid

Johannes 5:1-11

Peter Cuijpers

Foto’s: de Betesda vijver, 
waar de Heer Jezus de 
verlamde man geneest 
volgens het evangelie van 
Johannes, is een complexe 
site. Het lijkt een mikveh of 
ritueel bad te zijn geweest. 
Het was de plaats van één 
van de wonderen van de 
Heer. De Betesda vijver 
werd in latere perioden 
overkoepeld met kapellen 
en kerken, die nog steeds 
gedeeltelijk zichtbaar zijn.
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Naäman bij Elisa
Het was een heel gevolg, dat met Naäman arriveerde bij de 
profeet Elisa. Hij kwam ‘met zijn paarden en met zijn wagens’ 
(2 Kon. 5:9). Dat zal wel indrukwekkend zijn geweest. Maar 
Elisa nam niet de moeite naar buiten te komen en Naäman 
eervol te ontvangen. Hij stuurde eenvoudig zijn knecht met 
een boodschap voor Naäman (vs. 10). De legeroverste was 
ontgoocheld, hij werd toornig en vertrok weer (vs. 11-12). 

Er waren twee dingen die hem niet bevielen. Ten eerste werd 
hij niet ontvangen zoals dat passend was voor een belangrijk 
man zoals hij. Wellicht was hij gewend aan staatsbanketten en 
plechtige ontvangsten. Het leek wel helemaal onbeleefd dat 
Elisa niet eens de moeite nam om zelf naar hem toe te komen. 
Ten tweede stond de manier waarop hij genezen kon worden, 
hem helemaal niet aan. Was de verachtelijke rivier de Jordaan 
de manier om te worden genezen?

Naäman moest echter twee belangrijke lessen leren. Hij kwam 
naar Elisa in het besef van zijn eigen waardigheid. Hij was dan 
ook niet de minste.

• Hij was de legeraanvoerder van het leger van Aram (vs. 
1). Dat maakte hem tot een gevreesd man, of op zijn minst 
tot iemand die met respect en ontzag behandeld moest 
worden.

• Hij was een man die grote prestaties had geleverd, zoals 
een belangrijke overwinning voor Aram (vs. 1).

• Hij was een rijk man met slaven in zijn huishouding (vs. 3), 
die gewend was ook zo behandeld te worden en op zijn 
wenken bediend te worden.

• Hij bracht een heleboel rijkdom met zich mee, waarmee hij 
Elisa rijkelijk kon belonen (vs. 5, 15). Daar mocht toch wel 
een waardige behandeling tegenover staan.

• Hij was een trots man, en hij was ook trots op zijn eigen 
wereld (vs. 11-12). Hij vond de rivieren van Damascus een 
beter alternatief om zich in te baden, dan de Jordaan. Als 
legeraanvoerder van Aram zou hij toch niet baden in de 
Jordaan.

Maar Naäman moest leren al zijn waardigheid, zijn trots, zijn 
verdiensten, zijn prestaties en zijn rijkdom op te geven. Dat 
alles baatte hem niets voor de melaatsheid, die hij in zijn 
lichaam meedroeg. Niets van al die dingen had hem geholpen 
weer beter te worden. Deze ziekte kon hij niet zelf overwinnen, 
en genezing was niet af te kopen. Hij moest nederig worden 
en eenvoudig gehoorzamen aan het woord van de man Gods.

Evenzo kan niemand tot God komen met zijn prestaties, zijn 
eigen eer, waardigheid, rijkdom of wat dan ook. God ontvangt 
alleen mensen die tot Hem komen met lege handen, in het 
besef dat zij niets in te brengen hebben en slechts afhankelijk 
zijn van Gods genade. Dat vraagt nederigheid en een diep 
besef van eigen falen en tekortkomingen. Mensen kunnen 
niets aanbieden om zelf het heil te verdienen. Het wordt uit 

genade gegeven (Ef. 2:6, 8). Maar ook gelovigen moeten zich 
steeds ervan bewust zijn dat God in genade met hen handelt. 
Niets van onze bijbelkennis, goede werken of christelijke 
dienstbaarheid mag aanleiding geven om ons op te beroemen. 
God handelt met ons in Zijn genade en daarvan moeten wij het 
ook steeds verwachten.

Dat de remedie voor het probleem zoiets verachtelijks was 
als zich zeven keer onder te dompelen in de Jordaan, stond 
Naäman niet aan. Hij had een persoonlijke behandeling 
verwacht van de profeet zelf. Hij had rituele handelingen 
verwacht van het hoogste niveau, waarbij Elisa zijn God ten 
behoeve van hem zou aanroepen. Maar de weg die Elisa hem 
door een knecht aanwees, was voor Naäman te simpel en te 
verachtelijk. Zo lijkt de weg van de behoudenis door middel 
van het kruis voor de wereld een dwaasheid, maar voor hen 
die behouden worden is het de kracht van God (1 Kor. 1:18, 
23). Er is nooit iemand geweest die zo veracht is als de Heer 
Jezus Christus, maar toch is Hij de Weg tot redding (Joh. 14:6; 
20:31; Hand. 4:12; 16:31).

Gehoorzaamheid
Uiteindelijk kwam Naäman, na aandringen van zijn knechten, 
toch ertoe naar de Jordaan te gaan en zich zeven keer hierin 
onder te dompelen (2 Kon. 5:13-14). Naäman daalde af in de 
Jordaan. De Jordaan (d.i. ‘afdalen’) kan omschreven worden 
als de doodsrivier; hij mondt uit in de Dode Zee. Naäman 
moest als het ware sterven aan zichzelf. Hij moest zich zeven 
keer onderdompelen, wat spreekt van een totaal sterven aan 
zichzelf. Als hij dit niet deed, zou hij sterven aan zijn ziekte, de 
melaatsheid. Zo gehoorzaamde hij toch aan de opdracht die 
Elisa, de man Gods, hem gegeven had.

Een mens moet tot het besef komen van zijn eigen zondigheid 
en onreinheid, en hij moet inzien dat hij op de weg is die tot 
de dood leidt. Bovendien moet hij erkennen dat hijzelf of de 
wereld geen uitkomst kunnen bieden, geen hoop op redding. 
Hij moet begrijpen dat hij niets kan aanbieden om zijn redding 
te verdienen, of het onheil af te kopen, en zijn vertrouwen 
helemaal gaan stellen op de genade van God. Vervolgens ligt 
de weg tot redding in gehoorzaamheid aan de boodschap van 
het evangelie, dat de Heer Jezus als de Verlosser verkondigt 
(Joh. 3:36; Rom. 6:17; Hebr. 5:9). We vereenzelvigen ons met 
Zijn dood, waardoor we het nieuwe leven van Hem ontvangen.

Maar ook de gelovige dient te leven in gehoorzaamheid aan 
het Woord van God. De kous is niet af met onze principiële 
heiliging, reiniging en rechtvaardiging door Christus. Daarop 
volgt een leven van praktische heiligheid, reinheid en 
rechtvaardigheid in overeenstemming met Gods gedachten. 
Wat wij verkregen hebben in Christus, dient verder praktisch 
uitgewerkt worden in het leven van alledag (vgl. 1 Kor. 5:8;  
2 Kor. 1:12; Fil. 4:3, 7; 1 Tim. 4:12). Het is een steeds 
opnieuw sterven aan onszelf en leven voor Christus, en 
gaan in Zijn voetspoor.

de reiniging Van naäman

2 Koningen 5

Foto (jps): Jordaan Qaser El-Yahud

Kris Tavernier
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‘Halleluja! Want de Heer, onze God, de Almachtige, 
heeft Zijn koningschap aanvaard’ (Openb. 19:6b).

De regering van Christus heeft dit bijzondere ogenblik 
als uitgangspunt, dat Hij Zijn dierbare bruid heeft laten 
delen in Zijn eigen heerlijkheid. Hij moet de oordelen 
nog uitvoeren bij Zijn komst uit de hemel, vergezeld 
door al de Zijnen. Al de hemelse heiligen komen met 
Hem, niet alleen de Gemeente. Als de bruiloft van het 
Lam wordt gevierd in de hemel, zijn er vele gelukzaligen 
die geen deel uitmaken van de bruid van Christus. Zij 
worden aangeduid als degenen, ‘die geroepen zijn tot 
het bruiloftsmaal van het Lam’ (vs. 9). Deze hemelse 
heiligen zullen zonder enige afgunst de vereniging van 
de Heer met Zijn bruidsgemeente bijwonen. Johannes 
de Doper zal ook hierbij horen; toen hij dit ogenblik 
voorvoelde, heeft hij gezegd: ‘Deze blijdschap van mij 
dan is vervuld geworden’ (Joh. 3:29).

Als wij de hemel geopend zien om de Heer Jezus met 
Zijn legerscharen te laten passeren (vs. 11), wordt ons 
een merkwaardig schouwspel getoond. Heeft dit onze 
interesse? Ongetwijfeld, want door het lezen van het 
boek Openbaring bij het licht van Gods Geest blijkt er 
geen enkele tekst in te staan, die ons niet een bepaalde 
zijde van het karakter van Christus laat zien. Als wij de 
Openbaring niet hadden, zouden veel kenmerken van 
onze Heer en Heiland ons niet zijn geopenbaard. Als het 
gaat om de verheerlijking van de Heer Jezus, mag geen 
enkel aspect van Zijn heerlijkheid ontbreken. Daarom 
staat hier, wanneer Hij uit de hemel komt, dat er op Zijn 
hoofd vele diademen waren (vs. 12).

Als de Heer verschijnt, is er géén beperking. Hij draagt 
vele diademen, de een op de ander, zoals bij een tiara 
op het hoofd van een koning. Het zijn vele diademen, 
er mankeert er geen! Als wij ons dan ook rekenschap 
geven van Zijn heerlijkheid in het boek Openbaring, 
vinden wij op elke bladzijde telkens een nieuwe diadeem, 
een nieuwe kroon van Zijn glorie. Hij is niet alleen de 
Rechter, de Koning, het Lam, wiens naam telkens weer 
terugkomt. Maar Hij is ook de Vorst van de hemelse 
legermachten. Hij draagt een scherp, tweesnijdende 
zwaard. Hij heeft een ijzeren scepter. Hij bezit alle 
heerlijkheid, er zal niet één diadeem ontbreken bij onze 
geliefde Heiland. Als wij dit bijbelboek lezen, als wij de 
heerlijkheid van Christus bezien van het eerste tot het 
laatste hoofdstuk, dan zullen onze harten verwonderd 
zijn.

Hier in Openbaring 19:11 wordt de hemel geopend. Deze 
uitdrukking is heel treffend, en ze wordt slechts gebruikt 
voor één Persoon: de Zoon des mensen. Bij Zijn doop 
werd de hemel ook geopend. Zij opende zich boven de 
nederige Mens, die de laagste plaats wilde innemen: de 
plaats van berouw en belijdenis in verbondenheid met 
hen die de eerste stap wilden zetten op de weg van het 
geloof. De hemel werd geopend, zodat de Heilige Geest 
deze Mens kon verzegelen en kon aanwijzen als de 
Zoon van God. Uit de geopende hemel klonk een stem: 
‘Deze is Mijn geliefde Zoon’. 

Aan het einde van Johannes 1 had de Heer ook gezegd: 
‘Je zult van nu aan de hemel geopend zien en de 
engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon 
des mensen’ (Joh. 1:52). De hemelen werden geopend 
en de hemelse legers werden uitgezonden om deze 
Mens te dienen die Zichzelf had vernederd, de Zoon des 
mensen. Alles draait om Hem, om deze nederige Mens, 
de Heer der heerlijkheid.

In vers 11 van Openbaring 19 staat: ‘En ik zag de hemel 
geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet 
Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog 
in gerechtigheid’. De Zoon des mensen verlaat hier de 
hemel aan het hoofd van al Zijn hemelse legerscharen, 
om het oordeel uit te oefenen dat Hem is gegeven.

Wij zien de hemel nog een keer geopend, en wel in 
Handelingen 7. Stefanus, die zou worden gestenigd, hief 
de ogen omhoog en zei: ‘Zie, ik zie de hemelen geopend 
en de Zoon des mensen, staande aan Gods rechterhand’ 
(Hand. 7:56). Onze huidige positie als gelovigen lijkt op 
die van Stefanus. Niet dat wij een visioen krijgen zoals 
hij, maar als de hemel echt ons domein, ons vaderland 
is en wij in de hemelse dingen leven, dan kunnen wij 
zeggen: Wij zien de hemel geopend, waar de Zoon des 
mensen voor altijd is gaan zitten aan de rechterhand van 
de Majesteit in de hoge (vgl. Hebr. 1:3; 2:9). De Zoon 
des mensen is onze Heiland, de Bruidegom van de 
Gemeente, het Hoofd van de familie van de kinderen die 
God Hem heeft gegeven. God wil mensen hebben, die in 
staat zijn Hem voor eeuwig te loven en te prijzen. En hun 
Middelpunt is de Zoon des mensen, die nu ook al bij ons 
is hier op aarde, als wij rondom Zijn Persoon vergaderd 
zijn. Hij wil ons bij Zich hebben in de hemel. Daartoe 
zal Hij opstaan van Zijn troon om de Gemeente te 
gaan halen en haar tot Zich te nemen in de lucht, 
teneinde haar voor altijd bij Zich te hebben.

de Bruiloft Van Het lam

Openbaring 19

H. Rossier
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Een straf?

Het Romeinse strafrecht kende niet de gevangenisstraf 
zoals wij die kennen. Men werd in een gevangenis 
opgesloten als de overheid dit in het belang vond van 
de openbare orde, zodat er tijd was uit te zoeken wat er 
precies was gebeurd. Doorgaans zat men dus gevangen 
in afwachting van de rechtszaak en het definitieve vonnis 
– de doodstraf, of verbanning –, of in afwachting van de 
uitvoering van het vonnis (zie o.a. Hand. 23:35).

Zo zien we dat na de onlusten in Filippi de vermeende 
aanstichters – Paulus en Silas – door de lokale 
overheid in de gevangenis worden geworpen. Paulus 
maakt als Romeins burger bezwaar tegen het feit 
dat hij onveroordeeld gegeseld en in de gevangenis  
geworpen is. Dat laatste moet als één handeling worden 
beschouwd: na een vonnis mocht de veroordeelde 
worden gegeseld en vervolgens in de gevangenis 
worden geworpen, tot aan de voltrekking van het vonnis. 
Pas daarna stond ook de mogelijkheid van een beroep 
op de keizer open. Voorafgaand aan het vonnis mocht 
een Romeins burger niet gegeseld worden, en met name 
daartegen – het onveroordeeld in het openbaar gegeseld 
worden – maakte Paulus bezwaar (Hand. 16:37). Er was 
geen wettelijke termijn voor zo’n detentie; de Romeinse 

overheid keek dan ook niet op een maand of jaar meer 
of minder (zie Hand. 24:27).

Binden of boeien

Het grondwoord van de meeste Griekse woorden die 
iets met gevangenschap te maken hebben, is deoo, dat 
‘binden’ of ‘boeien’ betekent. Zo staat er in Matteüs 14:3 
dat Herodes Johannes de Doper gegrepen en gebonden 
had. Ook de Heer Jezus is gebonden (Matt. 27:2).  
Verder komen we het woord vaak tegen in het boek 
Handelingen (zie 9:2,14,21; 12:6; 21:11,13,33; 22:5,29; 
24:27 – ‘gevangen’, lett. ‘geboeid’). Paulus gebruikt dit 
woord ook in overdrachtelijke zin in Handelingen 20:22.

Band of boei

Een band of boei werd Gr. desmos genoemd, meervoud 
desmoi en desma. We treffen het o.a. aan in Handelingen 
16:26 en 20:23 (‘gevangenschap’); zo ook in 23:29; 
26:29, 31 (‘gevangenschap’). 

Gevangene

Een woord voor ‘gevangene’ is Gr. desmios. Als we ons 
opnieuw tot het boek Handelingen beperken, zien we dat 
het voorkomt in Handelingen 16:25, 27; 23:18; 25:14, 
27; 28:17. Het verband met het woord ‘binden’ komt naar 
voren in Hebreeën 13:3, waar letterlijk staat: ‘Gedenkt de 
gevangenen als medegebondenen / medegeboeiden’. 
Een ander, hiermee verwant woord voor gevangene is 
desmootès, dat voorkomt in Handelingen 27:1, 42.

Gevangenis

Het Griekse Nieuwe Testament kent twee woorden voor 
gevangenis. Het ene woord, desmootèrion, hangt weer 
samen met deoo, en komt voor (vertaald als ‘kerker’) 
in Matteüs 11:2 en in Handelingen 5:21, 23; 16:26. Het 
andere woord is fulakè, en dat legt meer de nadruk 
op het feit dat men bewaakt wordt – denk aan onze 
uitdrukking ‘iemand in verzekerde bewaring stellen’. Dit 
woord komt overigens veel vaker voor dan het eerder 
genoemde. Kennelijk gold het bewaakt worden – en dus 
het bepaald worden bij de onvrije status – als het meest 
kenmerkende voor het gebouw waarin de gevangenen 
zich bevonden.

Gevangenschap voor Christus

Paulus heeft zijn gevangenschap enkele keren in 
verband met Christus gebracht (zie Ef. 3:1; 4:1; 2 Tim. 
1:8; Filemon:1,9; vgl. Fil. 1:13). Hij was ten diepste 
een gevangene van Christus, niet van de Romeinse 
overheid. Wat een voorbeeld is de apostel!

geVangenscHap in Het 
nieuwe testament

Gerard Kramer
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De laatste koning van Juda treedt aan, Sedekia. In het 
boek Jeremia komen we meer over hem aan de weet: 
hij is een man zonder ruggengraat. Hij heeft heel goed 
van Jeremia begrepen waar het op aankwam. Toch boog 
hij niet voor de HERE, en maakte hij door zijn zonden 
de maat van Gods toorn over Juda vol. Het staat er 
aangrijpend in vers 20 dat het door zijn optreden zover 
kwam, dat de HERE Jeruzalem en Juda verwierp. Wat 
moet het God opnieuw hebben gesmart in Zijn hart (vgl. 
Gen. 6:5), toen Hij dit besluit moest nemen!

Sedekia sluit een lange geschiedenis van opstand en 
afwijken van de HERE af. Ook hij boog niet voor de tucht 
die God over het volk had gebracht door de koning van 
Babel, en hij kwam tegen hem in opstand. Het gevolg 
was een belegering door Nebukadnessar van twee 
jaar. Zware honger teisterde de stad. In hun uitzichtloze 
nood nam men niet de toevlucht tot God. Er wordt 
een uitvalspoging gedaan om te vluchten, maar die is 
tevergeefs. Sedekia wordt achterhaald en naar Ribla 
gebracht, waar de koning van Babel hem vonnist. Eerst 
worden zijn zonen voor zijn ogen ter dood gebracht. Dat 
is het laatste wat Sedekia heeft gezien, want vlak daarop 
worden zijn ogen verblind. Gebonden met twee koperen 
ketenen wordt hij naar Babel gebracht. Daarmee is een 
einde gekomen aan de troon van 
David te Jeruzalem. God legt de 
regering in handen van de volken. 
Er wordt nu gerekend naar het 
aantal jaren van de regering van 
Nebukadnessar (2 Kon. 25:8).

Waar er geen troon van David 
meer is, geeft God nu ook Zijn 
woonplaats prijs. Het maakt 
diepe indruk te lezen hoe alles 
wat eens door Salomo tot 
Gods eer is gebouwd, door de 
Chaldeeën wordt neergehaald 
en weggevoerd. Het is niet een 
beschrijving van de sloop van 
zomaar een huis, het gaat om 
Góds huis! Het voor de Judeeërs 
onvoorstelbare gebeurt. Hoe 
belangrijk is de les dat God 
waarheid wil in het binnenste 
(Ps. 51:8), en dat Hij woont bij 
‘de verbrijzelde en nederige van 
geest’ (Jes. 57:15). In Jesaja 66:2 
wordt hieraan nog toegevoegd: 
‘en wie voor Mijn woord beeft’. 

God heeft vandaag Zijn woonplaats in de gemeente 
en daar is dat niet anders. Een plaatselijke gemeente 
waar de Heer Jezus in het midden woont, kan alleen op 
Zijn tegenwoordigheid rekenen als men voldoet aan de 
voorwaarden voor Zijn aanwezigheid. Hij laat Zich niet 
gevangen houden door een inhoudsloze belijdenis en 
zal weggaan als men alleen uiterlijk Zijn naam belijdt op 
de zondag, maar in het leven van elke dag zijn eigen 
gang gaat. Stukje bij beetje zal men daar het zicht op 
Hem verliezen en steeds meer degraderen tot een 
gemeenschap waar ieder doet wat goed is in eigen ogen.

Als heel Juda in ballingschap is weggevoerd, stelt 
Nebukadnessar Gedalja aan tot bevelhebber in Juda. 
Deze buigt voor het oordeel dat over Juda is gekomen en 
onderwerpt zich. Maar boze lieden, waaronder iemand 
van koninklijken bloede, die mogelijk door jaloersheid 
wordt gedreven (vs. 25), doden hem. Maar het levert 
geen enkel voordeel op. Ze worden bang en vluchten 
naar Egypte. De troon van David is leeg, het huis van 
de Here is leeg, de inwoners van Juda en Jeruzalem 
zijn weg. Toch is er nog een schitterende straal van 
hoop, die aan het einde van dit boek en aan het einde 
van de geschiedenis van het huis van David doorbreekt. 

Want wat er met Jojakin gebeurt 
in Babel, is een straal van Gods 
genade, en een voorbeeld van wat 
Hij in de toekomst met Zijn volk 
gaat doen (vs. 27-30). God heeft 
het laatste woord.

Lees nu nog een keer 2 Koningen 
24:17-25:30.

Dank of bid voor wat de Heer in 
dit gedeelte tegen je heeft gezegd, 
waarin Hij je heeft aangesproken. 
Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 
‘Heer, U hebt mij bij het lezen en 
nadenken over de boeken Samuël 
en Koningen de waarheid van  
1 Korintiërs 10:11 laten zien, nl. dat 
deze voorbeelden zijn beschreven 
tot waarschuwing voor ons. Dank 
U. Geef ook dat 2 Timoteüs 3:16-
17 werkelijkheid wordt in mijn 
leven. Uw genade overwint!’

sedekia en de ondergang Van juda

‘Zo kwam het door de toorn des Heren zover met Jeruzalem en Juda, 
dat Hij hen van Zijn aangezicht verwierp’ (2 Kon. 24:20). 

Ger de Koning
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‘Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn 
vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen 
van Christus voor Zijn lichaam, dat is de gemeente, 

waarvan ik een dienaar geworden ben overeenkomstig 
het rentmeesterschap van God dat mij gegeven is 
voor u, om het woord van God te voleindigen: de 

verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten 
verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan 

Zijn heiligen’ (Kol. 1:24). 

Vraag:

Hoe legt u Kolossenzen 1:24 uit? Wat ontbrak er 
na het volbrachte werk op het kruis nog aan de 
verdrukkingen van Christus ten behoeve van Zijn 
lichaam, dat is de Gemeente?

Antwoord:

Ik denk dat Paulus zich hier vereenzelvigt met zijn 
verworpen Heer en Heiland; als discipel van Christus 
deelde hij in hetzelfde lijden, dezelfde verdrukking en 
vervolging en hij onderging dit alles omwille van Zijn naam 
(vgl. Matt. 5:11-12). Petrus noemt dit letterlijk ‘het lijden 
van Christus’, waaraan de gelovigen deel mogen hebben  
(1 Petr. 4:13). Het gaat dus om lijden en smaad 
verdragen in de naam van Christus, vanwege onze 
verbondenheid met Hem. Bij de roeping van de grote 
apostel van de volken zei de Heer al tegen Ananias dat 
deze een uitverkoren vat was voor Hem, en dat Hij hem 
zou tonen hoeveel hij moest lijden voor Zijn naam (Hand. 
9:15-16).

Al het lijden dat gelovigen hier op aarde wordt 
aangedaan doordat zij volgelingen zijn van het Lam, 

dat Zich gewillig naar de slachtbank liet leiden, ziet Hij 
als kwaad dat Hemzelf wordt aangedaan. Daarom zei 
de Heer ook tegen Saulus op de weg naar Damascus: 
‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ (Hand. 9:4). De 
Heer in de hemel was volkomen één met de vervolgde 
Gemeente op aarde. Dit is nog steeds een grote troost 
voor vervolgde christenen wereldwijd. 

Dit betekent echter niet dat Paulus’ eigen lijden 
verzoenende waarde zou hebben voor God, of dat 
het plaatsvervangende werk van Christus op het kruis 
onvoldoende zou zijn geweest om ons eens voor altijd 
met God te verzoenen. Dat is in strijd met de leer van 
de brief aan de Hebreeën en ook met de triomfantelijke 
uitroep van Christus op het kruis: ’Het is volbracht!’ (Joh. 
19:30). In dit unieke lijden kunnen wij eenvoudig niet 
delen, maar wij kunnen wel delen in het lijden ter wille 
van de gerechtigheid en in het lijden voor de naam van 
Christus (1 Petr. 3:14; 4:14). 

De apostel zegt hier dat hij in zijn vlees aanvulde wat 
nog ontbrak aan de verdrukkingen van Christus ten 
behoeve van de Gemeente. Daarmee is niet gezegd 
dat hij de enige christen was die dit deed of kon doen, 
hoewel hij vanwege zijn apostelschap voor de volken 
wel een heel groot aandeel hierin had (zie het boek 
Handelingen en passages als 2 Korintiërs 11 en 12). 
Zoals we al zagen hebben ook andere gelovigen deel 
aan het lijden van Christus. Deze verdrukkingen van 
Christus voor de Zijnen zijn pas helemaal compleet 
wanneer de Gemeente wordt opgenomen, en dan 
volgt ook de rechtvaardige vergelding in de vorm van 
de oordelen en de gerichten die over de aarde zullen 
komen volgens het boek Openbaring. 

Vragen

1. Hoelang verkeerden de Israëlieten in Egypte?

2. Welke richter en profeet bouwde een altaar voor de 
HERE te Rama?

3. Welke godin werd in Efeze vereerd in een grote 
tempel?

Antwoorden

1. In totaal 430 jaar (Ex. 12:40-41).

2. De profeet Samuël (1 Sam. 7:17).

3. Diana of Artemis (Hand. 19:27-28; 34-35).

Bestudeert de scHriften

Hugo Bouter

delen in Het lijden 
Van cHristus

Kolossenzen 1:24-26
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 3. Aanvullend commentaar n.a.v. de plaatsen waar 
het woord ‘hades’ voorkomt in het Nieuwe Testament

Matteüs 11:23 (Luc. 10:15) In beide teksten staat de 
hades in duidelijke tegenstelling tot de hemel. De Heer 
zegt daar dat Kapernaüm tot de hades (het dodenrijk) 
zal worden neergestoten. De negatieve betekenis is 
evident.

Matteüs 16:18 Hier zegt de Heer dat degenen die door 
wedergeboorte levende stenen in het huis van God (de 
Gemeente) zijn geworden, niet door de poorten van 
de hades overweldigd kunnen worden, dus nooit in de 
hades komen.

Lucas 16:23 De rijke slaat zijn ogen op in de hades en 
verkeert in pijnen. Er staat niet dat Lazarus zich ook 
in de hades bevindt, het tegenovergestelde is waar. 
De rijke ziet Lazarus ‘in de schoot van Abraham’. De 
schoot van Abraham of het paradijs is geen deel van 
de hades. Het zijn duidelijk van elkaar onderscheiden 
verblijfplaatsen, want het is onmogelijk van de ene in de 
andere te komen: ‘En bij dit alles is er tussen u en ons 
een onoverkomelijke kloof’ (Luc. 16:26).

Handelingen 2:27, 31 De vertaling van het citaat uit 
Psalm 16:10 in Handelingen 2:27, 31 is niet juist in de 
KJV (King James Version) en vergelijkbare vertalingen.
In de Septuaginta staat letterlijk enkataleipseis eis 
haiden (aan de hades prijsgeven). De onbepaalde 
wijs van het werkwoord is enkataleipo en wordt in een 
andere schriftplaats beter vertaald door overlaten (of: 
verlaten). Dit woord enkataleipo komt in het Nieuwe 
Testament behalve in Handelingen 2 nog acht keer voor, 
en wordt zes keer met verlaten vertaald (Matt. 27:46; 
Marc. 15:34; 2 Kor. 4:9; 2 Tim. 4:10, 16; Hebr. 13:5), 
ėėn keer met overlaten (Rom. 9:29), en ėėn keer met 
verzuimen of opgeven (Hebr. 10:25). Doorslaggevend is 
dat hier niet staat en toi haidei (3e naamval, zoals in Luc. 
16:23), maar eis haidou of eis haiden (het voorzetsel 
eis met resp. 2e en 4e naamval). De 4e naamval wijst 
op beweging of richting. Als in de grondtekst en haidei 
zou staan, zou enkataleipseis met achterlaten vertaald 
kunnen worden. De uitdrukking eis haidou of eis haiden 
sluit die mogelijkheid uit. Het gaat hier niet om de vraag 
van verschillende leesvarianten, maar om de kwestie 
van de juiste vertaling *). 

Het voorzetsel eis komt o.a. voor in Matteüs 18:20 
(‘vergaderd in (lett.: tot) mijn naam’), vervolgens in 
verbinding met de doop (Rom. 6:3-4; 1 Kor. 10:2 etc.). 
Petrus geeft in Handelingen 2 een citaat uit Psalm 
16:10, om duidelijk te maken dat God Christus heeft 

opgewekt, die door de hand van wettelozen aan het 
kruis was geslagen en gedood. Het was niet mogelijk dat 
de Heer in de dood zou blijven en daardoor zou worden 
vastgehouden. Petrus wil met deze aanhaling zeggen 
dat de Heer nooit in de hades was. God kon niet toelaten 
dat de ziel van de Heer in de hades verbleef gedurende 
de tijd dat Zijn lichaam in het graf lag. Evenmin als Zijn 
lichaam ontbinding heeft gezien, werd Zijn ziel naar de 
hades verwezen. De wettelozen zouden dat hebben 
gedaan, als het in hun macht had gelegen. Maar God 
dacht daar anders over, omdat Hij in de Heer Jezus een 
volkomen welgevallen had. Dat heeft God overduidelijk 
bewezen door Hem uit de dood op te wekken. Zou er 
één andere schriftplaats zijn, die het negatieve karakter 
van de hades meer duidelijk maakt?

Openbaring 1:18 Hier zien wij dat de Heer de sleutels 
van de dood en de hades bezit. In dit vers wordt Hij 
voorgesteld als de Rechter, zoals wij Hem ook zien in 
Openbaring 20:11-15, waar Hij over de doden gericht 
oefent. Daar moeten de dood en de hades alle doden 
teruggeven, opdat zij kunnen worden geoordeeld. Satan 
geeft de doden niet vrijwillig terug. Maar de Heer heeft 
de uiteindelijke macht over de dood en de hades.

Openbaring 6:8 De hades volgt het bleekgroene (vale) 
paard, waarop de dood zit. Deze schriftplaats houdt 
verband met de oordelen die de aarde zullen treffen na 
de opname van de Gemeente. Degenen die door ‘de 
dood’ worden gedood, komen meteen in de hades. Dit 
betreft natuurlijk alleen de geest en de ziel van de doden. 
De getrouwe Joden, die in deze tijd zullen omkomen, 
bevinden zich echter – in tegenstelling met hen die in de 
hades verblijven – onder het altaar (Openb. 6:9).

Openbaring 20:13-14 Hier worden de dood en de hades 
in de poel van vuur geworpen. De dood en de hades 
zijn de laatste machten die tegenover God staan, en die 
daarom in de poel van vuur worden geworpen. Zou God 
de geest en de ziel van een gelovige die reeds behouden 
is, verwijzen naar een plaats die aan Hem tegengesteld 
is? Dat is onmogelijk! De dood staat weliswaar ook 
tegenover God, maar deze opent voor de gelovige de 
deur naar de onzichtbare wereld. Als de Heer niet eerder 
terugkomt, moeten ook wij nog door de dood gaan, 
omdat het lichaam nog niet verlost is (Rom. 8:23). Maar 
onze hoop is dat de Heer komt, en dat Hij spoedig komt 
en ‘het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot 
gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid, 
naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles 
aan Zich te onderwerpen’ (Fil. 3:21).

sjeool en Hades

Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals

Werner Mücher e.a.
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*) Zie het uitvoerige commentaar van W. Kelly in zijn 
boeken An Exposition of the Acts of the Apostles en The 
preaching to the Spirits in Prison (Believers Bookshelf), 
p. 133-134: Het Hebreeuws in Psalm 16:10 betekent niet 
‘in’, maar ‘tot’ de sjeool; het is geen ‘neerdalen in’, net 
zomin als in Handelingen 2:27 in de kritische tekst (eis 
haden) van Alford, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, 
Wordsworth, Westcott & Hort. Zo vertaalt de Revised 
Version terecht vanuit het Hebreeuws: ‘U zult Mijn ziel 
niet in de sjeool laten [aan de sjeool prijsgeven]’ enz., 
hoewel zij onterecht het Griekse woord met ‘in’ in plaats 
van ‘tot’ vertalen. 

Toen de Heer stierf, beval Hij Zijn geest in de handen 
van Zijn Vader, die met zekerheid in de hemel is; en 
de rover die zich bekeerde, was (hoe laat dit ook 
gebeurde) op precies dezelfde dag met Hem in het 
paradijs (Luc. 23:40-43). Wij hebben al gezien dat het 
paradijs in de hemel is en daar het mooiste deel is. 
De apostel Paulus verbindt het met de ‘derde hemel’  
(2 Kor. 12:2-4). 

En de Heer laat Johannes zeggen dat de overwinnaar bij 
de verheerlijking te eten krijgt van de boom des levens, 
en dat is beslist niet in de hades (Openb. 2:7). 

In het Oude Testament blijven de begrippen 
hades, alsook dood, leven en onvergankelijkheid 
ongedefinieerd; maar deze begrippen (en nog veel 
meer) zijn door het Evangelie in het volle licht gesteld. 
Daarom beschrijft de Heer in de laatste gelijkenis van 
Lucas 16 de rijke man als iemand die geloof noch liefde 
bezat, en die na zijn dood zijn ogen opsloeg in de hades. 
De gelovige Lazarus daarentegen werd gezegend in de 
nabijheid van de trouwe Abraham. Er bevond zich een 
grote kloof tussen hen, die een oversteek van de ene 
naar de andere plaats uitsloot. 

De hades was inderdaad in de verte, het verblijf aldaar 
hield een voortdurende pijniging in. Geen enkel woord 
getuigt ervan dat Lazarus zich daar bevond; hij was juist 
in de schoot van Abraham.

4. Overzicht van de verschillende begrippen

Aanduiding Schriftplaatsen Betekenis

Hebreeuws: sje’ool 65x in het O.T.; bijv. Gen. 37:35; 
42:38; 44:29,31; Num. 16:30-33; 
1 Kon. 2:6,9; Ps. 49:15; 141:7 etc.

Ten eerste het graf, de groeve in de aarde. 
Dan ook het dodenrijk, niet onderscheiden 
naar het verblijf van gelovigen resp. 
ongelovigen.

Hades (Gr. haides) Matt. 11:23; 16:18; Luc. 10:15; 16:23; 
Hand. 2:27,31; Openb. 1:18; 6:8; 
20:13-14

Verblijfplaats van de ongelovige doden.  
Plaats van pijn. Hades heeft in het N.T. 
altijd een negatieve betekenis.

Paradijs Luc. 23:43; 2 Kor. 12:4; Openb. 2:7 Verblijfplaats van de ontslapen gelovigen, 
in bewuste blijdschap.

Abrahams schoot Luc. 16:22-23 Joodse benaming voor het paradijs.

Poel van vuur en zwavel Openb. 19:20; 20:14-15; 21:8 (vgl. 
‘de eeuwige straf’ in Matt. 25:46)

Verblijfplaats van mensen, de satan en 
zijn demonen, die onophoudelijk en in alle 
eeuwigheid de kwelling van het oordeel 
zullen ervaren. Tot nu toe bevindt zich 
niemand in de poel van vuur. Als eersten 
zullen het beest en de valse profeet 
daarheen worden verbannen; de satan 
pas duizend jaar later en met hem alle 
ongelovigen.

Hel (Gr. gehenna) Matt. 5:22,29,30; 10:28; 18:9; 23: 
15,33; Marc. 9:43,45,47; Luc. 12:5; 
Jak. 3:6

Een andere benaming voor de poel van 
vuur.

Afgrond (Hebr. abaddon, d.i. 
verderf; Gr. abussos resp. 
tartaros). 

Job. 26:6; 28:22; 31:12; Ps. 88:11; 
Spr. 15:11; 27:20; Luc. 8:31; Rom. 
10:7; 2 Petr. 2:4; Judas: 6; Openb. 
9:1,11; 11:7; 17:8; 20:1,3

De afgrond is o.a. de bewaarplaats voor 
gevallen engelen, die God heeft gebonden 
tot een uiteindelijk oordeel.

Hemel Meer dan 700 keer in de Bijbel De Bijbel maakt onderscheid tussen (1) de 
zichtbare hemel (dampkring, atmosfeer), 
(2) de hemel als het universum, de 
interstellaire ruimte, (3) de derde hemel 
met de troon van God en het paradijs  
(2 Kor. 12:3-4), en (4) het Vaderhuis, 
waarin door Christus plaats is bereid voor 
allen die tot de Gemeente behoren.
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‘Rechtstreeks’ is een maandblad voor 
evangelisatie en geloofsopbouw. De Apostel 
Petrus schreef aan de gelovigen destijds: 
‘…groeit op in de genade en kennis van 
onze Heer en Heiland Jezus Christus’ 
(2 Petr. 3:18). Vanuit de overvloed aan 
geestelijk voedsel in Gods Woord willen 
we graag op deze wijze iets uitdelen aan 
anderen.

Digitaal magazine

‘Rechtstreeks’ is een digitaal blad, dat u 
gratis kunt ontvangen, wanneer u zich 
aanmeldt op:

http://www.oudesporen.nl/

Maandelijks ontvangt u dan dit blad in 
PDF formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma 
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downloaden op de site: 

http://www.oudesporen.nl/
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Gehoorzaamheid

‘Maar Samuël zei: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan 
brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren 

stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, 
luisteren beter dan het vette der rammen.’ 

1 Samuël 15:22

Gerechtigheid en recht

‘Gerechtigheid en recht doen, 
is de Here welgevalliger dan offers.’ 

Spreuken 21:3

Liefde en kennis van God

‘Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, 
in kennis van God en niet in brandoffers.’ 

Hosea 6:6

Barmhartigheid voor zondaars

‘Gaat dan heen en leert wat het is: ’Barmhartigheid 
wil Ik en geen offer’; want Ik ben niet gekomen om 

rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ 

Matteüs 9:13

Barmhartigheid voor discipelen

‘Als u echter had geweten wat het is: ’Barmhartigheid wil 
Ik en geen offer’, dan zou u de onschuldigen niet hebben 
veroordeeld. Want de Zoon des mensen is Heer van de 

sabbat.’ 

Matteüs 12:7-8

Liefde voor God en de naaste

‘Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat Hij één is 
en er geen ander is buiten Hem; en Hem lief te hebben met 
heel het hart en met heel het inzicht en met heel de kracht 
en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle 

brandoffers en slachtoffers’ 

Marcus 12:32-33

"Rechtstreeks" jaargang 11. Nr. 3 - maart 2014

Wat voor God nog 
belangrijker is dan offers
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Als wij God willen dienen en in alles wat wij 
doen van Hem alleen afhankelijk willen zijn, 
is het niet raadzaam daarbij te steunen op 
mensen. Natuurlijk worden we bemoedigd 
door de gemeenschap met anderen en de 
verfrissende invloed daarvan. Maar het 
werk moet gebeuren vanuit het vertrouwen 
op God, zonder daarbij iets anders nodig 
te hebben. Wat je doet voor God moet in 
overeenstemming zijn met je persoonlijke 
geloof en je persoonlijke gemeenschap met 
God. Uit de geschiedenis van Saul kunnen 
we opmaken dat zelfs hij een profeet kon 
zijn, tenminste zolang hij onder de profeten 
was. Maar David was steeds dezelfde, in de 
strijd tegen Goliat, toen hij op de vlucht was, 
in de spelonk, en overal. 

Hoewel onze zegeningen vaak gemeen-
schappelijk genoten worden, moet bij 
iemand die wil dienen persoonlijke energie 
aanwezig zijn. Anders valt het dienen 
weg zodra er geen gemeenschappelijke 
ondersteuning is. Wanneer we dienen, 
moeten we dat doen ten behoeve van de 
ander. Het is zoals de apostel hier zegt: 
“Draagt elkaars lasten, en zo zult u de wet 
van Christus vervullen” (vs. 2). Tegelijkertijd 
klinkt echter ook de waarschuwing: “Maar 
laat ieder zijn eigen werk beproeven, 
en dan zal hij alleen wat hemzelf betreft 
zijn roem hebben en niet wat een ander 
betreft” (vs. 4). We weten vaak wel dat we 
een bepaalde dienst verrichten door de 
genade van God, maar we kijken ook graag 
naar de resultaten van ons dienstwerk. 
Daarin kunnen we teleurgesteld worden. 
Wij kunnen aan zulke gedachten vaak niet 
ontkomen. Daarom moeten we steeds ons 
werk beproeven, voor Wie – of wie – we het 
doen. Deze overwegingen zullen een hulp 
zijn om steeds met hernieuwde energie te 
blijven dienen.

Dienen is het gevolg van persoonlijke 
activiteit; zodra dit niet meer het geval 
is, komt er achteruitgang. Als we dit 

merken, laten we dan beseffen dat alles 
rechtstreeks van God komt. Het gevaar 
van samenwerken is het steunen op elkaar, 
waardoor het persoonlijk opzien naar God 
op de tweede of laatste plaats komt. Binnen 
organisaties, gevormd om een bepaald werk 
uit te voeren, wordt vaak de zegen gemist 
die verbonden is met het in niets afhankelijk 
zijn van mensen. Iemand die dient, moet 
alleen op God vertrouwen en handelen uit 
de kracht van het geloof. Hij moet handelen 
zoals God hem leidt. De werkzaamheid 
van de Geest van God moet niet worden 
ingeperkt door menselijke overwegingen. 
Ik kan allerlei gedachten hebben bij wat 
een ander doet in afhankelijkheid van God. 
Ik denk aan het bezoek van John Short 
aan Noord-Korea. Maar hij mag zijn eigen 
pak dragen. Wie ben ik dat ik andermans 
huisknecht oordeel? 

Echte kracht vindt plaats door de 
rechtstreekse werkzaamheid van de 
Heilige Geest in de enkeling. Paulus en 
Barnabas werden uitgezonden door de 
Heilige Geest, en door de gemeente van 
Antiochië opgedragen aan de genade 
van God (Hand. 13:2-3; 14:26), maar ze 
hadden geen contact met de gemeente 
voordat ze terugkeerden; en toen was er 
de gemeenschappelijke blijdschap over de 
dienst die verricht was. Degene die talenten 
bezat, ging en handelde. Paulus zegt in 
Galaten 1:16: “ik ging niet onmiddellijk 
te rade met vlees en bloed”. Wanneer 
het verlangen er is om te handelen en de 
kracht er is, zal iemand opstaan en gaan. 
Maar als de geestelijke energie daartoe niet 
aanwezig is, zullen de pogingen om in actie 
te komen verslappen. De liefde tot Jezus 
is de enige motivatie om te dienen. Veel 
zegen toegewenst bij het lezen van dit 
nummer van Rechtstreeks. Namens 
de redactie, Jan Paul Spoor

Van de redactie
Dienen in Gods kracht (Gal. 6:1-10).
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Liefde die de kennis te boven gaat

Er is geen mooier onderwerp om te overdenken dan 
dat van de liefde van de Heer voor de Zijnen. De Heer 
heeft ons allemaal lief. Iedere verloste kan instemmen 
met de woorden van de apostel Paulus: “de Zoon 
van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij 
heeft overgegeven” (Gal. 2:20). Maar Gods bedoeling 
is ons te brengen tot werkelijke kennis van de liefde 
van Christus. Die liefde is onvermoeibaar en constant. 
Ondanks onze ontrouw en ons falen heeft de Heer ons 
altijd lief. Wat een troost is dat. Laten wij meer genieten 
van Zijn liefde; dat geeft ons kracht, vreugde en moed 
op de levensweg.

In Efeziërs 3 lezen we een gebed van de apostel Paulus 
in verband met het kennen van de liefde van Christus. 
In hoofdstuk 1 bidt hij voor de gelovigen in Efeze dat 
zij inzicht zullen krijgen in Gods gedachten. De apostel 
vraagt hier aan God dat zij door het geloof vertrouwd 
zullen raken met Zijn rijke en heerlijke raadsbesluiten. 
In het derde hoofdstuk richt Paulus zich speciaal tot de 
Vader van onze Heer Jezus Christus. Dit gebed heeft 
betrekking op het genieten van de liefde van Christus. 
Om die liefde te kennen, is het nodig dat wij eerst 
“door Zijn Geest met kracht gesterkt worden naar de 
innerlijke mens” (Ef. 3:16). 

God werkt door Zijn Geest in de innerlijke mens, dat 
wil zeggen de nieuwe mens. Als wij opnieuw geboren 
zijn, hebben wij de goddelijke natuur ontvangen, nieuw 
leven in Christus dat zich ontplooit en gaat groeien. 
Het doel van het werk van de Heilige Geest in ons is 
de nieuwe mens te versterken. Daartoe richt Hij onze 
gedachten op Christus, het ware brood des levens, 
het voedsel voor het nieuwe leven. Als wij ons daarop 
richten, merken wij dat er maar één Persoon is die 
ons hart kan vervullen: Christus Zelf. Het gevolg is dat 
wij “door Zijn Geest met kracht gesterkt worden naar 
de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in 
uw harten woont, terwijl u in de liefde geworteld en 
gegrond bent” (Ef. 3:16-17). 

Christus is het middelpunt en het kanaal van de liefde 
van God. Daardoor zal heel ons leven praktisch worden 
gevormd, als wij in de juiste toestand zijn om de liefde 
van Christus te genieten. Wij zijn dan geworteld en 
gegrond in deze liefde, en kunnen daardoor opgroeien. 
Het is zoals met een boom. Hoe dieper de boom zijn 
wortels in de grond (de liefde) heeft, hoe vaster deze 

staat. Een gelovige kan alleen geestelijk groeien, als 
hij zich voedt met de liefde van Christus. Een kind 
van God is als een gebouw met een vast fundament. 
Een boom zonder wortels zal snel door de storm 
omvergeworpen worden. Een huis zonder fundamenten 
zal spoedig verzakken. Levensstormen, moeilijkheden 
en beproevingen kunnen komen, maar wie geworteld 
en gegrond is in de liefde, kan niet aan het wankelen 
worden gebracht. Wij weten dat de liefde van de Heer 
blijft, ondanks al het andere; en wij genieten van die 
liefde. Niets kan ons vertrouwen verzwakken in de 
Heiland, die een onveranderlijke liefde jegens ons 
heeft. Het is genoeg te weten dat Hij ons liefheeft. Dat 
is de hoogste graad van geestelijke groei. De jonge 
kinderen in het geloof kennen de Vader, zij hebben de 
zalving van de Heilige en weten alles. De jongelingen 
zijn sterk, doordat het woord van God in hen blijft; zij 
hebben de boze overwonnen. Maar de vaders kennen 
Hem, die van het begin af is. Zij kennen Hem die de 
liefde is, zij zijn geworteld en gegrond in de liefde van 
Christus (vgl. 1 Joh. 2:12-15). 

Als dit persoonlijk ons deel is, zullen wij die liefde ook 
“met alle heiligen” ten volle gaan begrijpen (Ef. 3:18). 
Wat zou het heerlijk zijn als alle gelovigen echt vervuld 
waren met de liefde van Christus! Is dat niet het juiste 
geneesmiddel tegen zoveel kwalen, als wij met alle 
heiligen gaan genieten van deze oneindige bron? 
Opdat wij begrijpen “wat de breedte, lengte, hoogte 
en diepte is, en te kennen de liefde van Christus” (Ef. 
3:18-19). Het is een onpeilbaar geheim, want Zijn liefde 
gaat de kennis te boven!

De geliefde discipel

Enkele plaatsen in het Johannes-evangelie stellen 
ons de discipel voor, die echt genoot van de liefde van 
Christus, en die geworteld en gegrond was in de liefde. 
Petrus had de Heer ook lief, maar wij kennen zijn val 
en wat de oorzaak ervan was: het vertrouwen op zijn 
eigen kracht en zijn eigen liefde. Het is nodig dat onze 
harten meer vervuld zijn met de liefde van Christus. Hij 
heeft ons liefgehad met een eeuwige liefde, maar onze 
liefde is te zwak en te veranderlijk om erop te bouwen. 
Wij hebben een betere basis nodig. 

Johannes, die vaak in één adem genoemd wordt met 
Petrus, spreekt niet over zijn eigen liefde tot de Heer. 
Hij zegt niet: “Al zullen allen over U ten val komen, ik 
zal nooit ten val komen.” “Heer, ik ben bereid met U 

de discipel die Jezus liefhad

Deel 1 

Johannes 13:23 tot 21:20
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zelfs in de gevangenis en in de dood te gaan.” “Heer, 
waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor 
U afleggen” (Matt. 26:33; Luc. 22:33; Joh. 13:37-38). 

Johannes noemt zichzelf de discipel, die het voorwerp 
was van Jezus’ liefde (Joh. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 
20).1 Wat hem bezighield, was niet zijn liefde voor de 
Meester, maar de liefde van de Meester voor hem. Het 
was voor Johannes voldoende te weten dat Jezus hem 
liefhad.

Als wij genieten van de liefde van de Heer, dan leidt 
dat tot de volgende praktische resultaten:

1.

Het eigen ik wordt terzijde gesteld. Johannes was niet 
met zichzelf bezig. Hij dacht alleen aan Jezus, die hem 
liefhad. Als hij – door de Geest geleid – over zichzelf 
spreekt, dan gaat het besef van zijn geringheid zover 
dat hij zijn eigen naam niet eens noemt. Hij voert alles 
terug op Jezus, die alleen het voorwerp van zijn liefde 
is. In het Johannes-evangelie noemt hij niet één keer 
zijn eigen naam. Sommigen betwijfelen om die reden 
zelfs dat hij de auteur is. Dat is onjuist, maar het laat 
wel zien hoe Johannes zichzelf wegcijferde. Hij was 
vol van de Heer. Wij weten allemaal hoe moeilijk het is 
verlost te worden van het egocentrische ‘ik’. Heel ons 
bestaan draait daarom. De discipel, die Jezus liefhad, 
laat ons een ander geheim zien.

In Johannes 13:1-20 zien wij de Heer de dienst van 
de voetwassing verrichten, die Hij geestelijk gesproken 
nog steeds uitoefent. Hij wil ons deel met Hemzelf 
laten hebben in de hemel, en daartoe reinigt Hij ons 
van elke verontreiniging. “Jezus, die de zijnen die in 
de wereld waren, had liefgehad, heeft hen liefgehad tot 
het einde” (vs. 1). De kennis van Zijn liefde brengt ons 
tot blijde gemeenschap met Hem. Maar laten wij toe 
dat de Heer ons de voeten wast? Helaas, het Woord 
heeft doorgaans weinig uitwerking op ons geweten.

Het tweede deel van Johannes 13 gaat over de rust die 
het gevolg is van de reiniging door het Woord. Waarom 
genieten wij niet altijd deze rust? Juist omdat onze 
voeten niet altijd gewassen zijn! Als de reinigende 
werking van het water van het Woord er niet is, 
kennen wij deze rust niet. Johannes bood echter geen 
tegenstand om zich de voeten te laten wassen. Hij lag 
dan ook aan in de schoot van de Heer, genietend van 
Zijn liefde. Daar is plaats voor elke verloste, zoals we 
soms zingen: ‘Aan uw hart hebben wij allen plaats’. 
Als wij zoals Johannes aanliggen in de schoot van 
Jezus, dan zijn wij zo dicht bij Hem dat onze harten 
overstromen van Zijn liefde. Maar eerst moet alles 
tussen Hem en ons in orde zijn. De Heer zei: “Ik zeg u 

1)  Het is goed om aan te geven dat in Johannes 20:2 ‘de 
andere discipel’ (vijfmaal in Johannes) ook aangeduid wordt als 
‘de discipel die Jezus liefhad’. Jezus is in deze uitdrukking steeds 
het onderwerp; de liefde ging van Hem uit. In Johannes 20:2 
hebben we de twee kenmerkende aanduidingen voor Johannes 
dus samen in hetzelfde vers. Bovendien is dit de enige keer van 
de vijf, dat het werkwoord ‘fileo’ wordt gebruikt (zoals van de 
zeven keer dat ‘de Vader de Zoon liefheeft’ er ook één keer is 
met ‘fileo’, en wel in Joh. 5).

dat één van u Mij zal overleveren” (vs. 21). Een ernstig 
woord, dat hen allemaal bezighield en hen bezwaarde. 
Was het mogelijk dat één van de discipelen de Meester 
zou overleveren? Ze onderzochten hun hart en geweten 
en wilden snel antwoord hebben op de vraag. Maar 
wie zou die vraag kunnen stellen? Petrus? Nee, maar 
Petrus begreep dat er één in staat was dit te doen, de 
discipel die door de Heer geliefd werd: “Simon Petrus 
dan gaf deze een wenk, dat hij moest vragen wie het 
toch was over wie Hij sprak. Deze nu leunde over naar 
de borst van Jezus en zei tot Hem: Heer, wie is het?” 
(vs. 24-25). Johannes bevond zich op de plaats waar 
men Zijn gedachten kent: “De vertrouwelijke omgang 
van de Here is met wie Hem vrezen, en Zijn verbond 
maakt Hij hun bekend” (Ps. 25:14).

Johannes heeft later van de Heer de visioenen van het 
boek Openbaring ontvangen (Openb. 1:1). Hij bleef 
figuurlijk gesproken tot de komst van de Heer (Joh. 
21:22). Johannes stelt ons Zijn komst in genade én 
Zijn komst ten oordeel voor. Het was een wonderlijke 
openbaring voor de discipel, die Jezus liefhad. Wat 
zijn er veel omstandigheden in ons persoonlijk leven, 
ons gezins- en gemeenteleven, waarin wij graag 
de gedachten van de Heer zouden willen kennen. 
Maar wij blijven bezorgd en weten niet wat te doen; 
het ontbreekt ons aan onderscheidingsvermogen. 
Waarom? Omdat wij ons niet bevinden op de plaats 
waar Johannes was. Alleen het genot van Jezus’ liefde 
brengt ons tot de kennis van Zijn gedachten.

(Wordt vervolgd)

...terwijl u in de liefde 
geworteld en gegrond 
bent.
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‘Bidt u dan aldus: 
Onze Vader die in de hemelen bent,
moge Uw naam worden geheiligd, 

Uw Koninkrijk komen,
Uw wil gebeuren, zoals in de hemel, 

zo ook op de aarde (...)
Want Uw hemelse Vader weet, 

dat u dit alles behoeft’.

Matteüs 6:9, 10, 14, 26, 32

Als discipelen van de Heer Jezus leven wij, hoewel wij 
nog op aarde zijn, in het licht van de hemel. Want wij 
kennen nu de hemelse Vader, en wel op grond van het 
werk van de Zoon die op aarde is gekomen om Hem 
te verklaren (Joh. 1:14-18). God is dus onze hémelse 
Vader, als wij tenminste de Zoon kennen en Hem 
hebben als ons leven. Maar dit tekent ook de afstand die 
er is tussen God en ons. Hij is niet zoals áárdse vaders, 
onze ‘vaders naar het vlees’ (Hebr. 12:9). Hij is in de 
hemelen (Matt. 6:1,9), ver verheven boven de aarde. 
Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zijn Gods 
gedachten hoger dan onze gedachten (Jes. 55:9). En 
Hij ís de Hemelse, de Vader die in de hemelen is (Matt. 
23:9). Niemand kan Hem zien. Hij is in het verborgen, en 
kijkt ook in het verborgen (Matt. 6:4,6,18). Hij bewoont 
een voor mensen ontoegankelijk licht (1 Tim. 6:16). 

Toch mogen wij Hem aanroepen als ónze Vader, 
persoonlijk maar ook gemeenschappelijk (Matt. 6:9). 
Zo heeft Christus het aan Zijn discipelen geleerd, en 
Hij heeft daarbij ongetwijfeld geanticipeerd op het werk 
dat Hij nog moest volbrengen op het kruis van Golgota 
(vgl. Joh. 20:17). Door Zijn dood en opstanding is de 
grondslag gelegd voor de verzoening van zondige 

mensenkinderen met een heilig en rechtvaardig God. 
Zó heeft Christus ons het kindschap verworven, met 
de prijs van Zijn bloed. En het is de Heilige Geest, die 
na Christus’ verhoging in de hemel op aarde is komen 
wonen, die met onze geest getuigt dat wij kinderen van 
God zijn (Rom. 8:16). Allen die uit God geboren zijn, 
allen die opnieuw geboren zijn, zijn kinderen van God 
(Joh. 1:12-13). 

Onze hemelse Vader is niet ver van ons verwijderd, 
hoewel Hij ver boven ons verheven is (vgl. Hand. 17:27). 
Zeker, Hij is in de hemelen, en wij zijn op aarde. Maar 
wij zijn nu nabij gekomen door het bloed van Christus 
(Ef. 2:13vv.). Wij kennen nu het Vaderhart. Wij hebben 
door de Geest de vrije toegang tot de Vader. Wij mogen 
naderen in het hemelse heiligdom, zoals de brief aan de 
Hebreeën uiteenzet. Onze Vader die in de hemelen is, 
is tegelijkertijd heel dicht bij allen die Hem in waarheid 
aanroepen. Hij hoort onze stem, Hij luistert naar ons 
gebed. Gods verborgen omgang vinden zielen waar Zijn 
vrees in woont. Want Hij woont zowel in de hoge, heilige 
hemel als bij de verbrijzelde en nederige van geest (Jes. 
57:15). 

Leven wij bewust in het licht van de hemel en genieten 
wij de liefde van de Vader? Dan kunnen wij Hem met 
blijdschap danken en zullen wij in onze gebeden in de 
eerste plaats de eer van Zijn naam en Zijn hemelse rijk 
op het oog hebben (Matt. 6:9-13). Onze Vader weet wat 
wij nodig hebben, zelfs voordat wij het Hem vragen. Hij 
zorgt voor ons. Hij voorziet ons van eten en drinken, van 
kleding etc., zoals Hij zelfs zorgt voor de vogels van de 
hemel. Onze Vader die in de hemelen is, weet goede 
gaven te geven aan hen die er Hem om bidden (Matt. 
7:7-11). 

Hij wil ook dat wij als Zijn kinderen op Hem gaan lijken, 
zodat de mensen kunnen zien Wie onze Vader is: een 
God van liefde, die Zijn zon laat opgaan over bozen 
en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen 
en onrechtvaardigen. Dan wordt de Vader verheerlijkt, 
en zullen wij volmaakt zijn zoals onze hemelse Vader 
volmaakt is (Matt. 5:43-48). Dit belangrijke onderwerp 
wordt nader uitgewerkt in de brieven van het Nieuwe 
Testament. Johannes spreekt veel over de familie van de 
kinderen van God, die bestaat uit allen die uit God zijn 
geboren. Maar Paulus spreekt ook over het kindschap 
van de gelovige. Hij zegt bijvoorbeeld dat wij als geliefde 
kinderen van God ‘navolgers’ van Hem moeten zijn 
en in de liefde moeten wandelen (Ef. 5:1). Kinderen 
dragen het beeld van hun ouders; en zo dienen wij 
het beeld van onze hemelse Vader te vertonen.

Meditaties oVer de VadernaaM

De hemelse Vader

Hugo Bouter
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Gehoorzaamheid

Uiteindelijk kwam Naäman, na aandringen van zijn 
knechten, toch ertoe naar de Jordaan te gaan en zich 
zeven keer hierin onder te dompelen (2 Kon. 5:13-14). 
Naäman daalde af in de Jordaan. De Jordaan (d.i. 
‘afdalen’) kan omschreven worden als de doodsrivier; 
hij mondt uit in de Dode Zee. Naäman moest als het 
ware sterven aan zichzelf. Hij moest zich zeven keer 
onderdompelen, wat spreekt van een totaal sterven aan 
zichzelf. Als hij dit niet deed, zou hij sterven aan zijn 
ziekte, de melaatsheid. Zo gehoorzaamde hij toch aan 
de opdracht die Elisa, de man Gods, hem gegeven had.

Een mens moet tot het besef komen van zijn eigen 
zondigheid en onreinheid, en hij moet inzien dat hij 
op de weg is die tot de dood leidt. Bovendien moet hij 
erkennen dat hijzelf of de wereld geen uitkomst kunnen 
bieden, geen hoop op redding. Hij moet begrijpen dat 
hij niets kan aanbieden om zijn redding te verdienen, of 
het onheil af te kopen, en zijn vertrouwen helemaal gaan 
stellen op de genade van God. Vervolgens ligt de weg tot 
redding in gehoorzaamheid aan de boodschap van het 
evangelie, dat de Heer Jezus als de Verlosser verkondigt 
(Joh. 3:36; Rom. 6:17; Hebr. 5:9). We vereenzelvigen 
ons met Zijn dood, waardoor we het nieuwe leven van 
Hem ontvangen.

Maar ook de gelovige dient te leven in gehoorzaamheid 
aan het Woord van God. De kous is niet af met onze 
principiële heiliging, reiniging en rechtvaardiging 
door Christus. Daarop volgt een leven van 
praktische heiligheid, reinheid en rechtvaardigheid 
in overeenstemming met Gods gedachten. Wat wij 
verkregen hebben in Christus, dient verder praktisch 
uitgewerkt worden in het leven van alledag (vgl. 1 Kor. 
5:8; 2 Kor. 1:12; Fil. 4:3, 7; 1 Tim. 4:12). Het is een 
steeds opnieuw sterven aan onszelf en leven voor 
Christus, gaan in Zijn voetspoor.

Nieuw leven

Toen Naäman na de zevende keer uit het water opstond, 
bleek hij rein te zijn en ‘zijn lichaam werd weer gezond 
als het lichaam van een kleine jongen’ (2 Kon. 5:14). Hij 
was helemaal vernieuwd en had nieuw leven ontvangen. 
Hij was gereinigd van zijn ziekte en verlost van de macht 
van deze ziekte, die steeds maar voortwoekerde in zijn 
lichaam. Hij was gered van de dood, die vast en zeker 
voor hem lag. 

Dit spreekt van de wedergeboorte, die mensen mogen 
ontvangen wanneer zij in geloof en gehoorzaamheid hun 

vertrouwen stellen op het verlossingswerk van de Heer 
Jezus Christus (Joh. 3:3, 5). Dan worden we verlost van 
de macht van de zonde, die ons leven beheerste (Rom. 
8:2). Dan worden we gereinigd van de zonden, die 
aanwezig waren in ons leven (Joh. 13:10; 1 Petr. 1:22). 
Wij zijn dan een nieuwe schepping geworden in Christus 
(2 Kor. 5:17).

Ook voor de gelovige ligt hier een oproep om 
daadwerkelijk te wandelen in nieuwheid van leven (Rom. 
6:4). En zo de verkregen behoudenis verder uit te werken 
en vrucht te laten dragen in ons leven (Fil. 2:12b). Er 
dient een hele nieuwe levensstijl gezien te worden, die 
in overeenstemming is met het nieuwe leven.

Zo ontdekken we ook bij Naäman een totaal nieuwe 
levenshouding:

• Het eerste wat Naäman deed, was teruggaan 
naar Elisa om zijn dankbaarheid te uiten (2 Kon. 
5:15). Elisa nam het geschenk dat Naäman hem 
aanbood niet aan, maar dat was niet omdat hij zijn 
dankbaarheid niet apprecieerde. Maar wel omdat 
Naäman moest onthouden dat hij zijn redding niet 
zelf had kunnen betalen. En omdat ook de knecht 
van Elisa, Gechazi, nog een les te leren had.

• Ten tweede was Naäman nederig geworden. Hij 
bleef niet meer op zijn wagen zitten wachten tot 
de profeet naar hem toekwam. Hij stapte zelf naar 
Elisa toe en ging voor hem staan (vs. 15). Naäman 
noemde zichzelf ook de ‘knecht’ van Elisa (vs. 17).

• Ten derde was Naäman voortaan een aanbidder 
van de ene, ware God (vs. 15); hij wilde voortaan 
alleen nog Hem aanbidden (vs. 17). Daarom vroeg 
hij of hij voldoende aarde mocht meenemen om 
een altaar voor de HERE te kunnen bouwen op reine 
grond. Zodat hij zijn offers op een gepaste en God 
welgevallige wijze kon brengen. Hij wilde God niet 
aanbidden op zijn eigen manier, maar zoals 
God het graag had.

de reiniging Van naäMan

2 Koningen 5

Foto (jps): Jordaan Qaser El-Yahud

Kris Tavernier
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Vraag:

Waarom leidde echtscheiding tot een probleem van 
‘onreinheid’ voor de eerste echtgenoot, en tot zonde 
over het Beloofde Land dat de Here aan de Israëlieten 
had geschonken volgens Deuteronomium 24:1-4? En 
waardoor werd de weggezonden vrouw nu eigenlijk 
‘verontreinigd’ (vs. 4)? Gebeurde dit door de eerste of 
door de tweede echtscheiding? 

Antwoord:

In de eerste plaats denk ik niet dat de genoemde 
kwestie van onreinheid in Deuteronomium 24, waarbij 
een tweede huwelijk met de oorspronkelijke echtgenoot 
een gruwel was in Gods oog, zonder meer ook voor 
onze bedeling geldt. De vraag is of deze vrouw reeds 
tijdens haar eerste huwelijk ‘verontreinigd’ was. De 
aanduidingen van de aanleiding tot echtscheiding 
variëren in de diverse vertalingen van ‘iets schandelijks’ 
(SV), via ‘iets onbehoorlijks’ (NBG ‘51 en Willebrord), tot 
‘om een of andere reden’ (NBV). Iets schandelijks zou 
kunnen duiden op zonde of bedrog van de kant van de 
vrouw, maar bij ‘iets onbehoorlijks’ hoeft dat helemaal 
niet het geval te zijn. Misschien ging het om een of ander 
lichamelijk gebrek dat voor haar geen probleem vormde, 
maar voor haar man wel. 

Het valt op dat in vers 4 door de NBV en de 
Willibrordvertaling de woorden ‘voor hem’, dus onrein 
geworden voor de eerste echtgenoot, ter verklaring 
zijn ingevoegd. De Naardense Bijbel spreekt in vers 1 
over ‘iets naakts’. Deze woorden duiden niet op zonde 
of bedrog bij haar, wat inderdaad een verontreiniging 
zou betekenen, maar op een lichamelijke zaak die 
zichtbaar werd toen hij haar naaktheid mocht zien. Dan 
ging het dus niet om een geestelijke eigenschap van de 
vrouw, die de man eventueel tegenviel. Mogelijk had 
ze een kwetsuur die een belemmering vormde voor het 
huwelijksleven. In de scholen van de Joodse rabbi’s 
werd dit begrip ‘iets onbehoorlijks’ of ‘iets schandelijks’ 
erg ruim opgevat (vgl. Matt. 19:3). Dezelfde uitdrukking 
komt ook voor in Deuteronomium 23:14, waar het gaat 
om de noodzaak van de reinheid van de legerplaats. 

In het licht hiervan kom ik tot de gedachte dat de vrouw 
tijdens haar eerste huwelijk niet ‘onrein’ was, maar dit 
voor haar eerste man wel werd nadat zij gemeenschap 
had gehad met de tweede man. Er wordt in deze verzen 
ook niet over gesproken of er later nog een derde man 
zou kunnen zijn. Maar die zou dan verkeren in de positie 
van de tweede man, en niet die van de eerste man. Ik 

denk dus dat de ingevoegde woorden ‘voor hem’ nog 
niet zo vreemd zijn. Het antwoord is dan (tenzij er nog 
andere argumenten zijn) dat de verontreiniging slechts 
ontstond voor de eerste man, en dat de vrouw voor 
God niet onrein behoefde te zijn, maar slechts voor 
degene die haar had weggezonden. Onreinheid van 
de Israëlieten zelf bezoedelde ook het erfdeel dat God 
aan het volk had geschonken (vs. 4b). De zonde heeft 
altijd consequenties voor onze omgeving, dat geldt 
ook voor ons als christenen. Maar deze verzen kunnen 
typologisch niet worden toegepast op de relatie van de 
Gemeente met Christus, want de hemelse Bruidegom 
zal de band met haar nooit verbreken!

De vraag kan natuurlijk rijzen of deze tweede man de 
vrouw wel had mogen nemen, in het licht van het op de 
scheppingsorde gebaseerde voorschrift van de Heer 
Jezus in Matteüs 5:32: ‘Wie de verstotene (degene die 
dus een scheidbrief heeft) huwt, pleegt overspel’. Maar 
die regel werd onder het oude verbond niet nageleefd. 
Dit punt is wel van belang voor de vraag hoe de 
christelijke gemeente over een echtscheidingskwestie 
moet oordelen. In de tijd van Ezra en Nehemia moesten 
de vreemde vrouwen worden weggezonden, terwijl in 
onze bedeling geldt dat de kinderen geheiligd zijn door 
de gelovige partner. Volgens 1 Korintiërs 7 heeft de 
christen niet de plicht de ongelovige heen te zenden, 
maar als deze daarin bewilligt, juist bij hem of haar te 
blijven wonen. Als de ongelovige weg wil gaan, dan is 
er geen dwang om hem bij de gelovige te laten blijven. 
Maar het ‘niet gebonden’ zijn van de christen houdt niet 
automatisch in dat de gelovige vrij is met een ander 
te trouwen, tenzij de uitzondering van Matteüs 19:9 
toepasbaar is.

Het beginsel in Deuteronomium laat ook zien dat 
men niet altijd moet proberen de zaken terug te draaien. 
Stel dat in de oorlog iemand hertrouwd was met een 
ander, wegens vermissing van de partner, maar de 
vermiste komt terug, dan moet er geen echtscheiding 
van de tweede partner en een hertrouw met de eerste 
worden geforceerd. Na hertrouw van de partner staat 
de eventueel berouwvolle, terugkomende partij voor 
een voldongen feit. Dat is in onze bedeling niet anders. 
Onder de wet ging het vérder, want ook nadat beiden 
weer vrij waren, was hertrouw af te wijzen (Deut. 24:2-
4). Dat is onder de genade niet zo.

Elk geval van scheiding is weer anders, maar bepaalde 
goddelijke beginselen blijven van kracht en kunnen niet 
elke keer anders worden toegepast, 

oVer echtscheiding 
en onreinheid

Deuteronomium 24:1-4

Hugo Bouter e.a.
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Acheiropoiètos

De Nederlandse woordgroep ‘niet met handen gemaakt’ 
is de vertaling van slechts één Grieks woord, namelijk 
acheiropoiètos. Het bestaat uit drie delen, a-cheiro-
poiètos, wat letterlijk ‘niet-hand-gemaakt’ betekent. Toen 
ik jaren geleden met een groep collega’s op studiereis 
in Griekenland was, werd ons in Thessaloniki een 5e 
eeuwse kerk aangewezen met de merkwaardige naam 
‘Kerk van de Acheiropoiètos’ (zie foto’s). Ik vond dat 
toen direct al een vreemde naam: ‘Kerk van de Niet-met-
de-hand-gemaakte’. Pas later zag ik dat ‘de Niet-met-
de-hand-gemaakte’ vrouwelijk was, en wilde ik weten 
op wie of waarop deze aanduiding betrekking had. Het 
bleek Maria te zijn, van wie zich een zogenaamd door 
een wonder ontstane, niet met de hand gemaakte icoon 
in deze kerk bevond die tot in de 15e eeuw is vereerd.

Acheiropoiètos in het Nieuwe Testament

Het hoeft de lezers van Rechtstreeks niet uitgelegd 
te worden dat er niet zomaar door een wonder iconen 
ontstaan. Het woord acheiropoiètos komt in het Griekse 
Nieuwe Testament voor in Marcus 14:58, waar staat dat 
valse getuigen beweerden dat de Heer Jezus gezegd 
had: ‘Ík zal dit met handen gemaakte tempelhuis 

afbreken en na drie dagen een ander, zonder handen 
gemaakt, opbouwen’. De getuigenissen waren niet 
eenstemmig, en in die zin waren degenen die ze 
aflegden, valse getuigen. Maar het zou best kunnen dat 
de Heer dit werkelijk zo heeft gezegd (vgl. Joh. 2:19). 
In ieder geval was het de waarheid dat de tempel van 
Salomo, gerenoveerd door Herodes, met handen 
gemaakt was; en dat kon niet gezegd worden van Zijn 
eigen opstandingslichaam – want daarop doelde de 
Heer immers!

In 2 Korintiërs 5:1 staat: ‘Want wij weten, dat als onze 
aardse tent waarin wij wonen, afgebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen 
gemaakt, een eeuwig [huis], in de hemelen’. Dit niet met 
handen gemaakte gebouw is het veranderde lichaam 
dat de gelovigen in de toekomst zullen ontvangen, bij de 
opname van de Gemeente. Dat dit toekomstige lichaam 
‘niet met handen gemaakt’ is, suggereert niet dat ons 
huidige lichaam wel met handen gemaakt zou zijn. ‘Met 
handen gemaakt’ betekent namelijk ook meer algemeen 
‘van deze schepping’ (zie Hebr. 9:11). Ons toekomstige 
veranderde lichaam zal van een totaal andere orde zijn 
dan het huidige. Het zal niet op een natuurlijke wijze 
groeien, zoals in de huidige schepping het menselijk 
lichaam in de moederschoot groeit, maar door God in 
een oogwenk, in een ondeelbaar ogenblik, in het aanzijn 
worden geroepen (1 Kor. 15:52). 

Ook de figuurlijke besnijdenis die wij als christenen 
hebben ondergaan, wordt in Kolossenzen 2:11 
aangeduid als een besnijdenis ‘niet met handen verricht’ 
– dit in tegenstelling tot de letterlijke besnijdenis, die 
immers wel met handen wordt verricht. In ons zondige 
vlees in zijn totaliteit is het mes gezet, toen wij ons bij de 
bekering door het geloof vereenzelvigden met Christus, 
aan Wie God op het kruis het oordeel, de enige echt 
effectieve besnijdenis, heeft voltrokken.

Cheiropoiètos in het Nieuwe Testament

Het tegenovergestelde begrip, cheiro-poiètos, d.i. ‘hand-
gemaakt’, komt ook voor in het Nieuwe Testament, hetzij 
in de letterlijke betekenis, hetzij in de betekenis ‘niet van 
deze schepping’, oftewel ‘niet natuurlijk’, zoals we zagen 
in Hebreeën 9:11. We citeerden hierboven ook al Marcus 
14:58. Verder komen we het tegen in Handelingen 7:48, 
waar Stefanus zegt: ‘Maar de Allerhoogste woont niet in 
met handen gemaakte [tempels]’, en deze vervolgens 
tegenover de hemel stelt. Ten slotte zien we dit 
woord in Efeziërs 2:11, waar Paulus spreekt over de 
‘besnijdenis die in het vlees met handen gebeurt’ – 
daar een aanduiding voor het jodendom.

de terM ‘niet Met 
handen geMaakt’

Gerard Kramer
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Het boek Spreuken leert ons heel wat over het 
gedrag van gelovigen, en hoe dit kan zijn in allerlei 
omstandigheden van dit leven. God wil ons leren hoe 
we kunnen handelen in overeenstemming met Zijn wil 
en natuur. Het is wel bijzonder dat de hoog verheven 
God betrokken wil zijn bij de alledaagse dingen van ons 
leven, en ons erbij wil helpen goede christenen te zijn. 
Wie het boek Spreuken leest, zal daarin heel wat lessen 
ontdekken voor de praktijk van het leven. Hoe kunnen 
wij God daarin welgevallig zijn? Het boek Spreuken is 
als een handboek voor het leven van de gelovige, ook 
voor de christen van vandaag.

Het kennen van de Hoogheilige

Salomo is de schrijver van het boek Spreuken, en hij 
heeft ook het boek Prediker geschreven. In het boek 
Prediker kijkt hij echter niet verder dan wat voor het 
natuurlijke oog zichtbaar is. Hij kijkt slechts naar wat 
‘onder de zon’ is1. Zijn droevig oordeel is dan ook dat 
het leven zinloos is, ijdelheid (Pred. 1:2; 12:8). Zijn 
slotwoord brengt hem echter uiteindelijk ‘voorbij de zon’, 
want hij zegt: ‘Van al het gehoorde is het slotwoord: 
Vrees God en onderhoud Zijn geboden, want dit geldt 
voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen 
in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij 
kwaad’ (Pred. 12:13-14). Nadat hij eerst met natuurlijke 
ogen naar het leven heeft gekeken, kijkt hij in het boek 
Spreuken met geestelijke ogen. Die geestelijke ogen 
vinden we terug in het boek Spreuken. De conclusie van 
het boek Prediker is: ‘vrees God’. 

Dat is tevens het begin van een leven naar Gods 
gedachten volgens het boek Spreuken. ‘De vreze des 
Heren is het begin der kennis’ (Spr. 1:7a); en ook: ‘de 
vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen 
van de Hoogheilige is verstand’ (Spr. 9:10). ‘Vrees’ 
betekent ontzag en respect, waarbij er rekening wordt 
gehouden met Gods gedachten. Dat heeft invloed op de 
praktijk van ons leven: ‘door de vreze des Heren wijkt 
men van het kwaad’ (Spr. 16:6b; vgl. 8:13; 14:2, 27). Het 
kennen van de Hoogheilige verandert alles, het is zelfs 
levensbepalend. In het boek Spreuken mogen we de 
gelovige dan ook zien in zijn bijzondere relatie met God, 
en de levensstijl die daaruit voortvloeit. De naam van 
God die gewoonlijk gebruikt wordt in dit boek, is dan ook 
de naam Jahweh (70x). Het is de naam die Zijn relatie 
met de mens uitdrukt.

1)  Pred. 1:3, 9, 14; 2:11, 17-22; 3:16; 4:1, 3, 7, 14; 5:13, 18; 6:1, 12; 8:9, 
15, 17; 9:3, 6, 9, 11, 13; 10:5.

Een hemelsblauwe draad

De grote vraag die in het boek Spreuken naar de gelovige 
toekomt is: Hoe leef ik in overeenstemming met de wil van 
God? Spreuken beantwoordt die vraag heel praktisch, 
want het boek wil ons onderwijzen over de praktijk 
van het leven. Aan het volk Israël had God destijds de 
opdracht gegeven om hun kleding van gedenkkwasten 
te voorzien (Num. 15:37-40). Deze moesten dienen 
om een leven te leiden in overeenstemming met Gods 
wil. Die gedenkkwasten moesten voorzien worden van 
een hemelsblauwe draad (vs. 38). Zo zouden zij eraan 
herinnerd worden dat er méér is dan wat ‘onder de zon’ 
is, dat er ook een hemelse Hoogheilige is en dat met Zijn 
wil voortdurend rekening moet worden gehouden.

Dat is wat het boek Spreuken voor ons doet. Het leert ons 
steeds onze gedachten bij de hemel en de Hoogheilige 
te houden (Spr. 23:17), de God die wij persoonlijk mogen 
kennen (vgl. Spr. 30:3). Omdat wij Hem kennen, die al 
ons doen en laten ziet (Spr. 5:21, 15:3), willen wij Zijn 
gedachten graag tot de onze maken (vgl. bijv. Spr. 3:32-
33; 6:16-19; 8:13). Het is de praktische toepassing van 
de oproep in Kolossenzen 3:2 – ‘Bedenkt de dingen die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn’. Dat wil zeggen dat 
ons begrip van de dingen in de hemel een uitwerking 
heeft op ons dagelijks leven. Dat de wil van Hem die 
daar woont, de maatstaf is voor ons leven van alledag 
(Spr. 11:20). Het boek Spreuken is dan ook meer dan 
alleen maar de overdenking van een wijze koning. Het 
is als de adem van Gods Geest, die door de praktijk van 
ons leven wil waaien.

Praktische woorden

Zoals reeds gezegd, gaat het boek Spreuken over 
de praktijk van het leven. Het boek doet dat door heel 
praktisch handvatten aan te reiken voor hen die rekening 
willen houden met Gods gedachten. Een christen 
heeft dit nodig, omdat de soms wat ‘vage’ geestelijke 
waarheden van het Nieuwe Testament hierdoor in 
praktische woorden naar ons toekomen. Je kunt het ook 
zo zeggen, dat de nieuwe levenswandel van de christen 
wordt vertaald naar de praktijk.

Het boek Spreuken noemt niet onze positie ‘in Christus’, 
zoals het Nieuwe Testament dat doet in de brief aan 
de Efeziërs. Maar het vertelt ons wel heel wat over de 
eigenschappen, die door iemand die in Christus is zouden 
moeten worden waargemaakt. De gelovige van vandaag, 
de christen, is naar zijn positie een rechtvaardige. Bij die 
positie hoort echter ook een praktijk van rechtvaardig 

sprekende spreuken

Levenslessen uit het boek Spreuken

Kris Tavernier
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leven en het dagelijks beoefenen van gerechtigheid. De 
christen wordt een heilige genoemd, en daarbij hoort 
een geheiligde levenswandel. Het boek Spreuken helpt 
ons om daaraan handen en voeten te geven, doordat het 
heel wat aspecten van het dagelijks leven aankaart. Het 
boek bemoedigt ons bovendien om trouw Gods weg te 
gaan, doordat het ons vertelt wat God daarvan vindt.

Tien ‘christelijke’ deugden

Toen het boek Spreuken werd geschreven, waren er nog 
geen christenen in nieuwtestamentische zin. Toch zijn 
de tien begrippen die Salomo gebruikt bij de motivatie 
van zijn boek (Spr. 1:1-4), ronduit christelijke deugden te 
noemen.

Wijsheid (1) is de kunst om te weten hoe je het best kunt 
handelen in allerlei situaties, hoe je het beste ermee 
om kunt gaan. Tucht (2) heeft te maken met het leren 
van de juiste weg, en vooral met de bereidheid daartoe. 
Tucht leert ons ook discipline en trouw, en werkt als 
een leidraad. Deze twee moeten wij verkrijgen, onszelf 
eigen maken door Gods gedachten steeds beter te leren 
kennen. 

Verstandige woorden (3) zijn woorden die ons leren een 
juist begrip te vormen, te begrijpen hoe iets in elkaar 
steekt en daar goed mee om te gaan. Deze woorden 
moeten worden verstaan. We moeten ze dan ook 
onderkennen en graag aannemen, want ze verdiepen 
ons inzicht.

Het volgende dat we moeten aannemen, is tucht die 
verstandig (4) maakt. Het overkomt ons allemaal wel 
eens, dat we met ons hoofd tegen de muur lopen. Dat 
we de mist ingaan door fouten die we maken. Het is 
belangrijk om die fouten te beschouwen als een stuk 
levenservaring, en ervan te leren. Ook van de fouten van 
anderen kunnen we leren (zonder hun die te verwijten), 
we hoeven niet alle fouten zelf te maken. Het leren van 
de fouten van een ander kan ons behoeden voor het 
maken van dezelfde fouten.

Gerechtigheid (5) heeft te maken met correct en 
juist handelen. Het hangt samen met de woorden 
recht (6) en rechtschapenheid (7). Het recht dient 
om te oordelen tussen goed en kwaad, en om de 

gerechtigheid haar goede loop te geven. Het geeft het 
onderscheidingsvermogen tussen goed en fout aan. 
De rechtschapenheid is de innerlijke gesteldheid van 
het hart. Zo’n hart streeft steeds ernaar aan alles en 
iedereen de juiste plaats toe te kennen. Het is een diep 
besef van billijkheid, oprechtheid en eerlijkheid. Daarbij 
is er geen jaloersheid of afgunst. Een rechtschapen 
mens onderzoekt wat recht is en handelt ook van harte 
daarnaar.

De onverstandigen (soms zijn we dat allemaal wel eens) 
hebben behoefte aan schranderheid (8), doorzicht. Het 
is noodzakelijk dat wij ontdekken waar de valkuilen 
liggen. Trappen wij niet al te gemakkelijk daarin? Hoe 
gemakkelijk laten wij ons verleiden om in de fout te 
gaan, en meestal hebben we het aanvankelijk nog niet 
eens door. Het doorzien van de valkuilen is verstandig, 
het voorzien ervan is slim. Het is belangrijk te weten wat 
onze zwakke plekken zijn.

Ten slotte zijn er nog twee dingen die we moeten 
leren: dat is kennis (9) en bedachtzaamheid (10). Het 
wordt in het bijzonder tot de jongeren gezegd. Kennis 
is het weten van dingen. Hebben wij nog honger naar 
kennis van Gods Woord en Zijn gedachten? Als wij 
Gods gedachten, die geopenbaard zijn in de Bijbel, niet 
eens kennen, hoe kunnen wij dan ernaar leven? Het 
bestuderen van de Bijbel is heel belangrijk. Laten de 
jongeren het alsjeblieft, tot hun eigen nut, op hun agenda 
plaatsen! Het tweede dat de jongeren in het bijzonder 
moeten leren, is bedachtzaamheid of bezonnenheid. Het 
is wijs om eerst na te denken en dan pas te handelen. 
Jonge mensen zijn vaak wat impulsief. Het is gewoonlijk 
raadzaam om eerst even afstand te nemen en de dingen 
ook eens van een andere kant te bekijken of even te 
laten rusten. Tijd te nemen om alles eerst nog eens goed 
te overdenken.

Tot besluit

Als we deze tien deugden nog eens rustig overdenken, 
lijkt het wel alsof we hierin Iemand herkennen. En dat is 
ook zo! We herkennen de Heer Jezus tijdens Zijn leven 
op aarde. God was zo blij met het leven dat Jezus heeft 
geleefd! Misschien is dat wel de grootste waarde van 
het boek Spreuken, dat het ons helpt te leven zoals 
Jezus dat heeft voorgedaan.

Vragen

1. Hoe oud was Joas, toen hij koning van Juda werd?

2. Welke vrouw wordt een profetes genoemd in het 
Lucas-evangelie?

3. Wie leidde Natanaël tot de Here Jezus?

Antwoorden

1. Zeven jaar oud (2 Kon. 11:21).

2. Anna, ook wel Hanna genoemd (Luc. 2:36).

3. Filippus, die afkomstig was uit Betsaïda  
(Joh. 1:44-50).

Bestudeert de schriften
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‘Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van 
Amittai: Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en 
predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen 

voor Mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te 
vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren’ 

(Jona 1:1-3a).

Jona zit in ons allemaal

Jona is een veelbesproken profeet. En terecht, want 
we kunnen veel van hem leren. In Jona wordt ons als 
het ware een spiegel voorgehouden. In een vijftal 
hoofdstukken willen we in die spiegel kijken. Het gezicht 
van Jona zal dan steeds meer veranderen in ons eigen 
gezicht. We leren een profeet kennen, die meer waarde 
hecht aan zijn eigen belangrijkheid dan aan wat God 
belangrijk vindt. Is dat ook niet vaak bij ons het geval? 

Maar in dit boek leren we ook de God van deze profeet 
kennen. Als Jona ongehoorzaam is, schuift God hem 
niet aan de kant. Jona krijgt een tweede kans van 
God. Daarop doet Jona wel wat God van hem had 
gevraagd, maar het is niet van harte. Zijn egoïsme blijft 
de boventoon voeren. Nog steeds schuift God Jona niet 
aan de kant, en leert Hij hem nieuwe lessen. Wij mogen 
meeluisteren; niet op een afstand, maar als betrokkenen, 
want ‘Jona’ zit in ons allemaal. Als we dat herkennen, 
zullen we onder de indruk komen van het geduld dat God 
ook met ons heeft in onze onwilligheid om gehoorzaam 
te doen wat Hij ons opdraagt. 

Hoewel Jona God kent, is hij niet op één lijn met Gods 
gedachten. Hij deelt niet in Gods goedertierenheid. De 
gedachte aan zijn eigen belangrijkheid overschaduwt 
alles. Jona is ook niet zomaar iemand. Aan hem heeft 
God nota bene Zijn profetische getuigenis toevertrouwd, 
en juist in deze persoon met een hoge roeping komt een 
hele lage trek van de menselijke natuur tot uiting. Die 
lage trek is dat hij door de belangrijke boodschap die hij 
moet brengen, zélf belangrijk wil zijn. Hij wil de opdracht 
die hij krijgt, alleen uitvoeren als hij daardoor zélf kan 
schitteren. Als gevolg van deze ijdelheid en hoogmoed 
kan hij het niet verdragen dat God aan anderen genade 
bewijst. 

Gekwetste trots

Mensen met een instelling zoals Jona die had, kunnen 
het niet uitstaan dat God Zijn gedachten of Zijn wezen 
door een ander middel openbaart. Zijzelf moeten 
de dingen doen, zij moeten de eer ervan hebben. 

Al hun gedachten over God cirkelen rond hun eigen 
gezichtspunt. Dat gezichtspunt is dat aan hen en aan 
niemand anders de boodschap is toevertrouwd. 

Eenzelfde instelling vinden we bij een paar discipelen van 
de Heer Jezus (Luc. 9:54). Met opgezwollen borst komen 
zij met de Heer in een dorp van de Samaritanen. Maar 
dan worden ze daar geweigerd! Dat kan niet bestaan. Er 
moet vuur uit de hemel komen! Dat vinden zij het enig 
passende antwoord op deze grove belediging. Goed, ze 
vragen het voor de vorm nog even aan de Heer. Maar 
intussen hebben ze lucht gegeven aan de natuurlijke 
gevoelens van hun hart. Het lijkt alsof ze opkomen voor 
de Heer, maar in wezen willen ze wraak nemen voor 
deze behandeling, omdat zij zichzelf afgewezen voelen. 
En uitoefening van wraak is de openbaring van macht. 
Zo willen ze laten zien dat zij belangrijk zijn, dat de 
macht bij hen ligt en niet bij degenen die weigeren de 
Heer te ontvangen. 

Ook wij zijn, net als Jona, in staat de voorrechten die 
God ons geeft voor onze eigen eer te gebruiken. Als dat 
gebeurt, zijn wijzelf vaak blind hiervoor. Een bijkomend 
gevolg van een dergelijk omgaan met het bezit van die 
voorrechten, is het koesteren van een harde partijgeest. 
Kijk maar naar de farizeeën die we in de Schrift 
tegenkomen. Dan kijken we weer in de spiegel. Wat 
zien we? Iedereen die zichzelf een beetje kent en eerlijk 
is, zal toegeven dat hij iets van de farizeeër ook in zijn 
eigen hart tegenkomt. 

Als we bij het lezen van dit boek in Jona zelf (én in de 
discipelen én in de farizeeën) ontdekken dat het over 
onszélf gaat, zullen we nog een grote ontdekking doen. 
We zullen zien hoe God Zichzelf openbaart in Zijn 
genade, zowel voor Nineve, inclusief de kinderen en 
het vee, als voor Zijn dwalende dienaar Jona. Ook dat 
mogen we dan op onszelf toepassen. Het resultaat zal 
zijn dat wij God prijzen om Zijn grote genade, waarmee 
Hij Zich ook over ons heeft ontfermd.

Jona als dienstknecht van God

Als Jona de opdracht krijgt naar Nineve te gaan (Jona 
1:1), is dat niet de eerste keer dat het woord van de HERE 
tot hem komt. Hij is zo gezegd geen nieuweling, hij kent 
de stem van de HERE. Hij treedt op als profeet in de tijd 
dat Jerobeam II koning is of dit zal worden. Hij heeft toen 
mogen profeteren dat Israël stukken land die verloren 
zijn gegaan, weer zou heroveren (2 Kon. 14:25). Met het 
brengen van die boodschap zal hij geen moeite hebben 

inleiding tot de profeet Jona

Deel 1
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gehad. Prachtig moet hij dat hebben gevonden. Het was 
natuurlijk ook voor deze Israëliet in hart en nieren een 
schitterende profetie die hij mocht uitspreken. Met zo’n 
boodschap ga je graag naar je volksgenoten. Hij zal niet 
de naam van ‘onheilsprofeet’ hebben gekregen, zoals 
meerdere van zijn collega-profeten die ongetwijfeld wel 
hebben gehad. Hij was een echte ‘goed nieuws profeet’. 

Op welke wijze het woord van de HERE tot hem komt, 
wordt in dit boek niet aangegeven. Op de een of andere 
manier is Jona zich ervan bewust geworden, dat de 
HERE wilde dat hij naar Nineve zou gaan om daar te 
prediken. Ook vandaag wil de Heer nog aan de Zijnen 
duidelijk maken wat ze moeten doen, waar ze naartoe 
moeten gaan, en wat ze moeten zeggen. Hij spreekt 
door het Woord dat we in onze handen hebben. Als 
we dat biddend lezen, zullen we horen wat Hij tot ons 
zegt. Niet alleen begrijpen we dan in algemene zin hoe 
Hij wil dat we leven. Maar we zullen ook Zijn specifieke 
opdracht horen, die Hij voor ieder van ons persoonlijk 
heeft. Dat gebeurt niet door bijzondere stemmen te 
horen, het is geen zweverige, emotionele zaak. Wie echt 
en onderworpen op de Heer is gericht bij het lezen van 
Zijn Woord, zal begrijpelijk en helder van Hem door het 
Woord vernemen wat Hij wil.

De opdracht die Jona nu krijgt, is anders dan die in 
2 Koningen 14. Dit keer moet hij geen boodschap 
brengen waarmee een mens graag de straat op gaat, 
een boodschap waarop mensen zitten te wachten en 
die van de prediker een gezien man maakt. Hij moet 
nu het ónheil prediken dat gaat komen. Alleen wordt hij 
met deze onheilsboodschap niet naar zijn eigen volk 
gestuurd, maar naar het heidense Nineve, de oude 
hoofdstad van het Assyrische rijk. 

Dat Jona daarheen moet gaan, is zeker een unicum. 
Het is niet eerder gebeurd, althans voor zover we in 
de Schrift lezen, dat een profeet tot de heidenen werd 
gezonden. Maar het is niet aan de dienaar van God 
om de plaats van zijn dienst te bepalen, en ook niet 
wat hij moet prediken. Jona had echter geen zin in 
deze opdracht. Dat is op zich geen schokkend of nieuw 
verschijnsel. Mozes had ook zo zijn bezwaren toen God 
hem riep (Ex. 3-4), en Gideon stond evenmin te springen 
toen God hem riep (Richt. 6:11–24). Daar waren echter 
andere dingen aanwezig dan bij Jona. 

De dienaren van de HERE – Zijn profeten – zijn geen 
machines. Ze kunnen de wil van God weerstaan. 
Bij Mozes en Gideon was het meer een gevoel van 
onvermogen. Ze voelden zich niet in staat de grote 
opdracht die zij kregen uit te voeren. Maar bij Jona 
was het uitgesproken onwil, gebaseerd op trots. Dat 
bezorgt hem de twijfelachtige eer de enige profeet te zijn 
geweest, die pertinent ongehoorzaam was aan God, en 
die domweg weigerde Zijn bevel op te volgen. 

De HERE had Jona kunnen tegenhouden. Toch liet Hij 
hem gaan, maar zonder hem uit het oog te verliezen. Hij 
liet hem gaan voor zover Hij dat nodig vond. Jona’s doel 
stond vast: niet naar Nineve, maar precies de andere 
kant op: naar Tarsis. Hij ‘vond’ een schip, zo lezen we. 
Dat wijst erop dat hij heel bewust te werk is gegaan 
in zijn zoektocht naar een middel dat hem naar zijn 
eigenwillig gekozen doel kon brengen. Hij zal het wel 
als een bevestiging hebben gezien dat hij in Jafo, dat 
is Joppe, een belangrijke havenstad in Israël, een schip 
vond dat juist naar Tarsis zou vertrekken. Hij had om 
zo te zeggen de wind mee, de omstandigheden waren 
gunstig. 

Zulke ‘meevallers’ geven altijd een heerlijk gevoel aan 
iemand die hardnekkig van plan is zijn eigen weg uit 
te stippelen, hoewel hij daarmee ingaat tegen de wil 
van de Heer. We zijn er allemaal meesters in om een 
eigenzinnige handelwijze, waarvan we weten dat die 
tegen het Woord van God ingaat, goed te praten aan 
de hand van gelukkige omstandigheden. Daarmee 
wordt onze ongehoorzaamheid aan het Woord van 
God gecamoufleerd. Dat het meezit op een weg van 
ongehoorzaamheid, is echter nooit een bewijs van de 
zegen van de Heer. 

Gebed: ‘Heer, ik ben zo vaak als Jona. Wilt U mij helpen 
niet mijn eigen belangrijkheid te zoeken, maar alleen Uw 
belangen!’
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De wetten van Gods Koninkrijk zijn totaal 
tegengesteld aan die van de wereld en 
van de mensen. Een belangrijke regel is: 
wie zichzelf voor God vernedert, wordt 
door Hem verhoogd. Dat begint al bij onze 
bekering, als wij onszelf in Gods licht gaan 
zien als zondaars die de toorn van God en 
de eeuwige dood verdienen. Dan buigen 
wij ons berouwvol voor Hem. En deze 
zelfvernedering is ook het geheim van ons 
discipelschap als gelovigen, het is de kern 
van de navolging van Christus. Zijn nederige 
gezindheid moet ons steeds kenmerken 
(Fil. 2:5). Maar wie zichzelf verhoogt, zelfs 
als dit alleen in het gedachteleven zou 
gebeuren, zal zeker worden vernederd. 
God weerstaat namelijk de hoogmoedigen, 
terwijl Hij de nederigen genade geeft en hen 
op Zijn tijd ook verhoogt (Spr. 3:34; Jak. 4:6; 
1 Petr. 5:5-7). Dit laatste gebeurt uiteindelijk 
pas bij Christus’ wederkomst, wanneer wij 
met Hem zullen regeren (vgl. 1 Kor. 4:8).

Christus is dus in alles ons volmaakte 
Voorbeeld. Zijn vernedering verliep in twee 
fasen volgens Filippenzen 2. Hij verliet de 
heerlijkheid van de hemel en heeft Zichzelf 
ontledigd. Hij heeft de uiterlijke manifestatie, 
de zichtbare glans van Zijn goddelijke 
heerlijkheid afgelegd en is waarachtig 
Mens geworden. En als Mens heeft Hij 
Zichzelf opnieuw vernederd en is Hij 
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot 
de kruisdood. De kruisdood was de laagste 
trap, de diepst denkbare vernedering, 
want het was de dood van een slaaf of 
van een staatsgevaarlijk persoon. Pas na 
alle trappen van vernedering volgde Zijn 
opwekking uit de doden en Zijn verhoging 
aan Gods rechterhand in de hemel. Het 
geweldige resultaat is dat straks elke tong 
zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot 
heerlijkheid van God de Vader.

Het is echter merkwaardig dat de Heer 
Zelf in het Johannes-evangelie driemaal 
spreekt over Zijn kruisdood in termen van 
een ‘verhoging’ (Joh. 3:14; 8:28; 12:32-34). 
De Heer doelt daar natuurlijk op de fysieke 
verhoging, het ‘van de aarde verhoogd 
worden’, wat de kruisiging feitelijk was. 
Maar dit is slechts het eerste, letterlijke 
aspect. Er is ook een tweede, een moreel 
aspect van de verhoging op het kruis. 
Vergelijk in dit verband de plaatsen in het 
Johannes-evangelie waar sprake is van de 
‘verheerlijking’ van de Vader en van de Zoon 
door middel van het kruis (Joh. 12:23-33; 
13:31-32; 17:4). De morele grootheid van de 
Mensenzoon werd juist zichtbaar door Zijn 
diepe vernedering en Zijn gehoorzaamheid 
tot in de dood. En ook Gods heerlijkheid 
werd erdoor onthuld: Zijn gerechtigheid en 
heiligheid, Zijn oordeel over de zonde, maar 
tegelijkertijd ook Zijn liefde en genade voor 
verloren zondaars. O licht, dat zich van het 
kruis verspreidt! 

De diepste vernedering, de verhoging aan 
het kruishout, vormde om zo te zeggen het 
begin van Zijn daadwerkelijke verhoging in 
de hemel. De aarde verwierp Hem, maar de 
hemel nam Hem op. Op de donkere Goede 
Vrijdag volgde de lichtende Paasmorgen: 
Christus’ opwekking uit de doden door 
de heerlijkheid van de Vader (Rom. 6:4). 
Na veertig dagen volgde de hemelvaart: 
Zijn opneming en verhoging aan Gods 
rechterhand in de hemel (Hand. 1:1-11). De 
weg ging door de doornen tot de sterren – 
per aspera ad astra; dit is het embleem van 
de stad Gouda. Maar het zou de lijfspreuk 
van iedere gelovige moeten zijn: door 
lijden tot heerlijkheid! Namens de redactie 
wens ik u veel zegen toe bij het lezen 
van dit nummer van Rechtstreeks, 
Hugo Bouter

Van de redactie
Vernederd en verhoogd (Fil. 2:5-11)
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Les 2
In Johannes 19:26 zien wij onze geliefde Heiland 
op het kruis. Iedereen was tegen Hem: de 
oudsten, de overpriesters, de leiders van het volk, 
de voorbijgangers. Enkele getrouwen stonden 
‘bij het kruis van Jezus’. Hoe heeft de Heer dit 
gewaardeerd! Hun namen staan in de Bijbel. 
Tegenwoordig is nóg iedereen tegen Hem. Hij 
blijft veracht en verworpen door mensen. Wat een 
vreugde voor Zijn hart als er enkelen zijn die bij 
Hem blijven in Zijn verwerping! Denken wij daar wel 
genoeg aan? Zijn wij gelukkig als wij ons rondom 
Hem vergaderen en ons harten naar Hem uitgaan? 

De eerste die wordt genoemd, was Zijn moeder. 
Wat een smart voor het hart van Maria! Het tijdstip 
van de vervulling van het profetische woord van 
Simeon was aangebroken: “(...) door uw eigen ziel 
zal een zwaard gaan” (Luc. 2:35). Alleen de Heer 
kon deze smart begrijpen, en Hij kon hierin Zijn 
medelijden tonen. Als Hij onze smarten kent, wat 
moet er dan in Hem zijn omgegaan toen het om Zijn 
eigen moeder ging? Tijdens Zijn dienstwerk kon Hij 
Zich niet door haar laten beïnvloeden en moest Hij 
zeggen: “Wat heb Ik met u te doen, vrouw?” (Joh. 
2:4). Maar nu kon Hij haar Zijn genegenheid tonen. 
Het is merkwaardig dat wij in het evangelie dat de 
godheid van Zijn Persoon naar voren brengt, ook 
Zijn gevoelens zien toen Hij leed aan het kruis. 
Te midden van onmetelijk lijden dacht Hij aan Zijn 
moeder! Wat een volmaakt voorbeeld! Laat ieder 
die nog een moeder heeft om lief te hebben, niet 
vergeten wat er in het hart van de Heer is geweest 
voor Zijn moeder, in dat laatste ogenblik.

“Toen nu Jezus Zijn 
moeder zag”. Zij was 
het allerliefste dat 
Hij op de wereld had 
en Hij begreep haar 

pijn. Hij wilde haar niet 
alleen achterlaten in de wereld. Aan wie kon Hij 
haar toevertrouwen? Wie kon er beter voor haar 
zorgen dan de discipel, die Jezus liefhad? Deze 
gemeenschappelijke zaak zou Maria en Johannes 
aan elkaar verbinden: de Persoon van Jezus. 
Aan iemand die van Christus’ liefde geniet en die 

geworteld en gegrond is in de liefde, zal Hij het 
kostbaarste toevertrouwen dat Hij op aarde heeft. 
Is dat nu niet de Gemeente? Om de heiligen te 
dienen, om de Gemeente te dienen, moet men 
de liefde kennen van Hem die de Gemeente heeft 
liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven 
(Ef. 5:25). Naarmate wij van deze liefde genieten, 
zal Hij ons het voorrecht geven anderen te dienen, 
d.w.z. ons met de Gemeente bezig te houden, die 
Hij voedt en koestert.

Les 3
In Johannes 20:4 zien wij de discipel, die Jezus 
liefhad, harder lopen naar het graf dan Petrus. 
Niets kon hem tegenhouden om zich naar het graf 
te begeven, waar de Heer had gelegen. In vers 
5 zien wij de eerbied die hem weerhield het graf 
binnen te gaan, maar later volgde hij het voorbeeld 
van Petrus. ‘En hij zag en geloofde’ (vs. 8).

Les 4
Johannes 21 geeft ons een vierde les. Een aantal 
van zeven discipelen was gaan vissen. In beeld 
zien wij hier een dienst die men verricht zonder 
enige leiding van de Meester, naar de gedachten 
van het natuurlijk hart. Zo’n dienst is vruchteloos. 
De Heer wil ons de dwaasheid van onze eigen 
inspanningen laten voelen. “Kinderen, hebt u soms 

de discipel die Jezus liefhad

Slot 

Johannes 13:23 tot 21:20
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iets te eten?” De Heer wist dat zij niets hadden 
gevangen, maar de vraag diende om hen (en ook 
ons) tot zelfoordeel te brengen. “Zij antwoordden 
Hem: Nee” (vs. 5). Toen de les was geleerd, 
openbaarde de Heer Zijn macht. En met wat een 
liefde deed Hij dit: “Hij nu zei tot hen: Werpt het 
net uit aan de rechterkant van het schip en u zult 
vinden. Zij dan wierpen het uit en konden het niet 
meer trekken vanwege de menigte van de vissen” 

(vs. 6).

Wie was Hij? Niemand 
van de discipelen wist 
het, vóórdat Hij zo 
handelde (vs. 4). Zou 

Petrus niet de eerste 
moeten zijn, die Hem herkende? Hij had Hem toch 
ook gezien aan de oever van het meer Gennesaret 
(Luc. 5:1-11). Maar om de Heer te herkennen 
kan men geen beroep doen op geestkracht of 
herinnering. Gemeenschap met Hem is daartoe 
nodig: “Die discipel dan die Jezus liefhad, zei tot 
Petrus: Het is de Heer!” (vs. 7). Johannes had zo 
genoten van Zijn liefde dat hij onmiddellijk kon 
zeggen, toen hij de openbaring van Zijn liefdemacht 
zag: ‘Alleen Hij kan zo handelen’. De kennis van 
Zijn Persoon en het genot van Zijn liefde brengen 
ons ertoe Zijn macht en barmhartigheid te zien in 
onze omstandigheden. Wij zullen dankbaar en vol 
aanbidding kunnen zeggen: ‘Ik ken Hem, alleen 
Hij kan zo handelen’. In Zijn daden ontdekken wij 
Hemzelf.

Les 5
Het slot van Johannes 21 bevat een vijfde les. 
Petrus was hersteld. De Heer had Hem ertoe 
gebracht om te veroordelen wat tot zijn pijnlijke 
val had geleid. Hij kon nu tegen hem zeggen: 
“Volg Mij” (vs. 19). Maar Petrus keerde zich om 
en zag Johannes volgen (vs. 20). Voor Johannes 
was het niet nodig de opdracht te krijgen om de 
Heer te volgen. Hij volgde Hem eenvoudig. Als wij 
vertrouwen op ónze liefde voor de Heer, dan kan 
ons hetzelfde overkomen als Petrus. Maar als 
wij genieten van de liefde van de Heer voor ons, 
dan worden wij voor zo’n val bewaard. Johannes 
hoefde niet vermaand te worden om de Heer te 
volgen. Jezus had zo’n aantrekkingskracht voor 
hem, dat hij geen bevel, geen aanmoediging nodig 
had. De liefde van de Heer trok zijn hart aan. Zo 
zullen wij Hem kunnen volgen zonder aansporing of 
inspanning.

Maar hoe kunnen wij waarmaken wat de discipel 
deed, die Jezus liefhad? Wij weten dat wij zwak 
zijn; en wij roepen tot Hem die machtig is om te 
helpen. Maar doen wij dat wel in geloof? Roepen 
wij misschien zonder ernaar te verlangen om van 
Zijn liefde te genieten? Wensen wij praktisch te 

openbaren wat wij in deze bladzijden hebben 
onderzocht? Ons roepen is zo vaak zonder de 
zekerheid dat er iets zal veranderen in ons leven. 
Waarom? Natuurlijk zijn wij zwak. Maar wij richten 
ons tot Hem, “die in staat is zeer overvloedig te 
doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de 
kracht die in ons werkt” (Ef. 3:20). 

Het gaat niet alleen om het uiterlijke resultaat dat 
Hij voor ons kan bewerken – en dat Hij zo vaak 
bewerkt – maar zeker ook om een innerlijk werk. 
Het is de kracht die in ons werkt. Hij wil overvloedig 
in ons hart werken, boven alles wat wij bidden of 
denken. Laten wij hiertoe op Hem vertrouwen. Dat 
heeft tot gevolg dat wij veel meer zullen genieten 
van Zijn onpeilbare en onmetelijke liefde! Als wij 
gevoed worden met Zijn liefde en daarmee vervuld 
zijn, zullen de gevolgen te zien zijn. Niet alleen in 
ons persoonlijk leven, maar ook samen “met alle 
heiligen”. De naam van de Heer zal door allen die 
Hem toebehoren, en in de Gemeente verheerlijkt 
worden: “Hem zij de heerlijkheid in de gemeente 
en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle 
eeuwigheid! Amen” (Ef. 3:21).

Het is de Heer!

“Toen Petrus dan deze zag, zei hij tot 
Jezus: Heer, maar wat zal er met deze 
gebeuren? Jezus zei tot hem: Als Ik wil 
dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het 
jou aan?” 

“Volg jij Mij!”
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‘In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik prijs U, Vader,
Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen
voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan 
kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo is 
het een welbehagen geweest voor U’ (Matt. 11:25-30).

De Heer Jezus was tot Zijn volk gekomen als de beloofde 
Koning, maar – zoals Johannes zegt – de Zijnen hadden 
Hem niet aangenomen. De Koning kon Zijn rijk nu niet 
in zijn openbare gedaante oprichten. Voortaan was Hij 
de Zaaier, die het Woord van God zou zaaien in de 
akker van deze wereld (Matt. 13). Pas in de eindtijd, bij 
Christus’ wederkomst, zal Gods Koninkrijk in macht en 
majesteit worden gevestigd. Israël zal het centrum van 
het komende Vrederijk zijn, waarin de Zoon des mensen 
zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid (Matt. 25:31). 

Maar hier in Matteüs 11, bij Jezus’ dankzegging aan 
het adres van de Vader, was het nog lang niet zover. 
In de verzen daarvoor had Hij het ‘wee u’ uitgesproken 
over de Galilese steden waarin Hij de meeste krachten 
had verricht: Chorazin, Betsaïda, en Kafarnaüm 
(Kapernaüm). Die steden hadden zich niet bekeerd, 
hoewel zij in aanraking waren gekomen met de 
krachten van het koninkrijk der hemelen. Ongetwijfeld 
was de Heer teleurgesteld over het onbegrip van Zijn 
volksgenoten, over het feit dat Hij niet was geaccepteerd 
als de Messias. Niets kon echter Zijn innerlijke vrede 
verstoren. Hij legde het allemaal in de handen van de 
Vader, en Hij onderkende hierin Diens wijze hand. 

Het was een onderdeel van Gods plan dat de leiders 
van de natie, de wijzen en verstandigen, geen oog voor 
de heerlijkheid van Christus hadden en Hem zouden 
overleveren om gekruisigd te worden. Langs deze weg 
zou het heil ook tot de volken komen. Christus zou als de 
Zoon van de levende God Zijn Gemeente gaan bouwen 
(Matt. 16:18), en die zou bestaan uit gelovigen uit Israël 
én uit de volken. Aan kleine kinderen zou het worden 
geopenbaard. Alleen gelóvigen, mensen die worden als 
kleine kinderen, worden ingeleid in de openbaring van 
de Vader door de Zoon. Samen vormen zij een nieuwe 
familie van blijde en verloste mensenkinderen, Gods 
huisgezin, de Gemeente van de levende God. 

Jezus begon zelfs met een lofprijzing: ‘Ik prijs U, 
Vader’. Dat is een les voor ons wanneer wij in moeilijke 
omstandigheden verkeren. Misschien vraagt u zich 
wel eens af: Wat is nu de zin van mijn leven en van 
mijn werk? Is er wel iemand die mij echt begrijpt en 
waardeert? 

Ja, als u God uw Vader kunt noemen door het geloof in 
het volbrachte werk van Christus, mag u weten dat er 
Eén is die u ten volle begrijpt. Dan mag u ook instemmen 
met deze lofprijzing: ‘Ik dank U, Vader’ (vs. 25). 

De hemelse Vader weet beter dan wij wat goed voor ons 
is. Is Hij niet de Heer van de hemel en van de aarde? 
Bestuurt Hij niet alle dingen? Heeft Hij niet de hele wereld 
in Zijn hand? Doorlopen Zijn ogen niet de hele aarde? 
Deze omschrijving van de Vader herinnert aan wat wij in 
het eerste bijbelboek lezen over Abrams ontmoeting met 
Melchisedek, een gebeurtenis met een diepe profetische 
betekenis. God openbaarde Zichzelf toen aan hem als 
de Schepper (of: de Bezitter) van hemel en aarde. Want 
de priester Melchisedek trad Abram zegenend tegemoet 
met de woorden: ‘Gezegend zij Abram door God, de 
Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde’ (Gen. 
14:18-20). 

God is de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Hij is 
de Heer van de hemel en van de aarde. Straks in de 
eindtijd zal dat ook voor iedereen zichtbaar zijn. Maar 
voor ons als kinderen van God is Hij nu in de eerste 
plaats onze Vader. Zó mogen wij Hem aanroepen, want 
de Zoon is hier op aarde gekomen om Hem te verklaren 
en de Vadernaam bekend te maken. Gelovig mogen 
wij Zijn naam prijzen, ja, heel persoonlijk mogen wij 
het Christus nazeggen: ‘Ik dank U, Vader’. Maar ook 
gemeenschappelijk mogen wij de Vader prijzen in de 
Gemeente van de verlosten. Eerbiedig zullen wij het in 
sommige situaties echter ook moeten zeggen: ‘Ja, Vader’ 
(vs. 26). Dat is geen protest, ook geen gedwongen 
berusting, maar bewuste instemming met Zijn heilige wil. 

Laten wij zo alles wat ons overkomt, ook alle 
teleurstellende dingen, in de handen van de Vader 
leggen. Christus wil het ons leren, want Hij laat Zijn 
discipelen delen in de kennis van de Vader. De Zoon wil 
de Vader heel graag aan ons openbaren (vs. 27). Er is 
maar één voorwaarde: wij moeten leerlingen, volgelingen 
van Christus worden. Wij moeten tot Hem komen en 
van Hem leren. In het beeld van het juk dragen wordt 
dit nader omschreven. Het betekent in feite dat wij Hem 
erkennen als onze grote Leidsman en Leraar, en samen 
met Hem de weg gaan. Hij alleen is de Weg tot de Vader. 
Met Hem de weg te gaan onder het juk dat Hij ons 
oplegt, geeft ware rust. Hij is geen harde Leermeester, 
want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

Meditaties oVer de VadernaaM

Vader, Heer van de hemel en van de aarde

Hugo Bouter
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Ga heen in vrede

Toen Elisa afscheid nam van Naäman, deed hij dat met 
de woorden: ‘Ga in vrede’ (2 Kon. 5:19). Naäman had 
veel meer gekregen dan alleen de genezing van zijn 
lichaam. Hij had God gevonden. Niet alleen zijn lichaam 
was gereinigd, maar hij was in het reine gekomen 
met de ene, ware God (vs. 15). ‘Ga in vrede’, het zijn 
dezelfde woorden die de Heer Jezus sprak tot de vrouw 
die twaalf jaar aan een bloedvloeiing leed (Marc. 5:34). 
Ook zij was onrein, en vond nergens een oplossing voor 
haar probleem (vs. 26). Maar in het geloof strekte zij 
haar hand uit om de Heer Jezus aan te raken (vs. 27). Zij 
werd genezen, zij werd behouden en mocht heengaan 
in vrede (vs. 34; Luc. 8:48). Ook de zondares die 
vertrouwde op de Heer Jezus, kreeg dezelfde woorden 
te horen: ‘Ga heen in vrede’ (Luc. 7:50).

Vrede met God is het gevolg van onze bekering en 
wedergeboorte. ‘Wij dan, gerechtvaardigd op grond van 
geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus 
Christus’ (Rom. 5:1; vgl. Hand. 10:36; Ef. 2:17). Wat is 
het belangrijk deze vrede met God te mogen vinden!

De tijd onderkennen

Het heengaan van Naäman van de profeet Elisa met 
vrede is een prachtig einde van deze geschiedenis. 
Naäman had vrede gevonden met God en hij ging 
blij op pad. Het verhaal werd echter ontsierd door de 
knecht van Elisa. Gechazi had de geschenken gezien 
die Naäman wilde geven, en hij raakte in de ban van 
de rijkdom. Hij ging Naäman achterna en met behulp 
van een leugen kreeg hij een deel van diens rijkdom  
(2 Kon. 5:19-24). Met een volgende leugen probeerde 
hij zijn daad tevergeefs te verbergen voor Elisa (vs. 25). 

Zo eindigde Gechazi met de ziekte, waarmee Naäman 
gekomen was, en werd melaats (vs. 27). Gechazi 
eindigde, in overeenstemming met de eerder genoemde 
beelden, als een gevangene van de zonde en besmet 
met onreinheid.

Maar in dat verband stelde Elisa ook een indringende 
vraag aan Gechazi: ‘Was het de tijd om dat zilver aan 
te nemen of om klederen aan te nemen en olijfbomen 
en wijngaarden, schapen en runderen, slaven en 
slavinnen?’ Zilver en kleren had Gechazi aangenomen, 
maar de rest niet. Toch noemde Elisa ook die andere 
dingen. Daaruit kunnen we opmaken dat het de profeet 
niet in de eerste plaats te doen was om het feit dat 
Gechazi zichzelf verrijkt had. Het verlangen naar rijkdom 
en bezit was wel de specifieke verleiding voor Gechazi. 
Ook was het Elisa niet zozeer te doen om de leugens 
die Gechazi had verteld, waarbij hij van kwaad tot erger 
ging.

Waar het de profeet om ging, was dat het handelen 
van Gechazi niet passend was voor de tijd en de 
situatie waarin hij zich bevond. Het was voor hem de 
tijd om een getuige te zijn en een dienstknecht van 
zijn meester. Als een getuige van zijn meester kon hij 
niet uit zijn op de rijkdom van de wereld: zilver, kleding, 
olijfbomen, wijngaarden, schapen en runderen. En als 
een dienstknecht van zijn meester kon hij niet zelf een 
meester van slaven zijn.

Onderkennen wij wel de tijd waarin wij leven? Is onze tijd 
hier op aarde niet de tijd om getuigen te zijn van onze 
Meester, en dienstknechten in het werk dat Hij ons te 
doen heeft gegeven? Het is nu niet de tijd om rijkdom 
te krijgen van de wereld, maar om de boodschap van 
het heil te brengen aan deze wereld. Het is niet de tijd 
om te heersen over de wereld, maar om in deze wereld 
dienstbaar te zijn met het evangelie. Er lopen nog 
heel wat mensen zoals Naäman rond in deze wereld, 
gevangen in de macht van de zonde. Wij mogen hen 
wijzen op de Redder, de Verlosser. Onze levensstijl 
mag dit getuigenis niet in de weg staan, maar moet het 
daarentegen bevorderen. Als wij uit zijn op wat de wereld 
te bieden heeft, dan zal dat invloed hebben op de kracht 
van ons getuigenis.

Voor Gechazi was het de verleiding van de rijkdom, 
waardoor hij geen goede getuige meer kon zijn. Er zijn 
vele verschillende verleidingen, en het is wijs om die 
allemaal voor onszelf te onderkennen. Zodat onze tijd 
hier op aarde een tijd mag zijn waarin wij leven als 
getuigen van de Meester, als mensen die anderen 
de weg mogen wijzen naar de Verlosser.

de reiniging Van naäMan

2 Koningen 5

Foto (jps): Jordaan Qaser El-Yahud

Kris Tavernier
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‘En opdat ik mij door de uitnemendheid van de 
openbaringen niet verhef, is mij een doorn voor het 

vlees gegeven, een engel van satan, om mij met vuisten 
te slaan, opdat ik mij niet verhef’ (2 Kor. 12:7).

De apostel Paulus schrijft in deze verzen dat hij ‘tot 
in de derde hemel, het paradijs, is weg gevoerd en 
onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een 
mens niet ge oorloofd is uit te spreken’. Hij kreeg inzage 
in de eeuwige dingen van God en hoorde woorden die 
mensen niet mogen uitspreken. Geen enkel mens heeft 
ooit zulke openbaringen ontvangen!
Om hem nederig te houden werd hem een doorn in het 
vlees gegeven. Om dat God hem meer toevertrouwde dan 
anderen, liep hij gevaar hoogmoedig te worden. Paulus 
besefte dat en hij erkende de noodzaak van de ‘doorn’. 
Hij begreep dat hij door zelfverheffing onbruikbaar zou 
worden voor zijn dienst, waartoe hij aangesteld was als 
prediker, apostel en leraar van de volken (2 Tim. 2:11). 
Daarom gaf God hem een kwaal die hem vaak hinderde, 
en die hem voortdurend erbij bepaalde dat hij niets kon 
doen zon der de Heer en Zijn kracht.  
Ik denk dat wij hieruit het volgende kunnen leren:

1. Elke gelovige loopt het gevaar hoogmoedig 
te worden, als God hem of haar meer dingen 
toevertrouwt of meer inzicht schenkt dan Hij aan 
anderen doet.

2. Ziekten en tegenslagen in het leven van een gelovige 
kunnen ver schillende redenen hebben en verschillende 
doelen dienen, zoals cor rectie, opvoeding, be proe-
ving, bemoediging. Laten wij daarom zeer voor zichtig 
en terug houdend zijn om te denken – laat staan uit te 
spreken – dat wij weten waarom de Heer iets doet of 
toelaat in het leven van een medegelovige.

3. Bij Paulus nam de Heer een voorzorgsmaatregel, 
die zelfverheffing moest voorkomen. Zoiets kan 
ook vandaag nog voorkomen. Altijd als wij aan vaar-
den wat de Heer doet voor ons, of aan ons, of in 
ons, moeten wij ook geloven dat Hij er een goede 
bedoeling mee heeft. Hij doet het tot ons nut. 

4. Leren wij ten slotte van Paulus dat ook dit een 
leerproces is: ‘Hierover heb ik de Heer driemaal 
gebeden dat hij van mij zou wijken; en Hij zei tot mij: 
Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in 
zwakheid volbracht’.

In Hebreeën 11:34 lezen wij dat er in het Oude 
Testament geloofshelden waren, die ‘uit zwakheid 
krachten verkregen’. Dus niet alleen dat zij in zwakheid 
kracht ontvingen, zoals de NBG-vert. zegt, maar uit 
zwakheid (Engels: out of weakness). Dat betekent dat 
de zwakte of ziekte aanleiding gaf om nieuwe kracht te 
putten en nieuw leven te verkrijgen. Gods kracht werkt 
dan in onze zwakheden en ziekten en openbaart zich in 
opstandingskracht, die Hem verheerlijkt en groot maakt 
(2 Kor. 1:9-10; 12:9-10). 

Overigens bad Paulus driemaal tot de Heer om de kwaal 
weg te nemen, maar Hij koos een andere weg om Zijn 
kracht in menselijke zwakheid en ziekte te manifesteren, 

hierin te volmaken en Zijn doel te laten bereiken (dat 
is de betekenis van de woorden: de kracht wordt in 
zwakheid volbracht).

Zo zien wij de wonderbare, transformerende kracht van 
God in een mensenleven, die ons verstand te boven 
gaat. Hij brengt uit zwakheid nieuwe kracht tevoorschijn, 
evenals ook wat men ziet, niet ontstaan is uit wat 
zichtbaar is (Hebr. 11:3). God roept de dingen die niet 
zijn, alsof zij zijn. Hij roept zelfs het leven uit de dood 
(Rom. 4:17vv.; 11:15), en Hij doet het licht schijnen uit 
de duisternis (Gen. 1:3; 2 Kor. 4:6). Wat een grote God 
hebben wij!

een doorn in het Vlees

P.J. van Houten

uit zwakheid nieuwe 
kracht putten
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Met het woord ‘ongehinderd’ (Gr. akoolutoos) sluit Lucas 
het boek Handelingen af. Hij schrijft in Handelingen 
28:30-31 het volgende over Paulus: ‘Hij nu bleef twee 
hele jaren in zijn eigen huurwoning, en hij ontving allen 
die bij hem binnenkwamen, predikte het koninkrijk van 
God en leerde aangaande de Heer Jezus Christus 
met alle vrijmoedigheid, ongehinderd’. Twee jaar 
lang verbleef Paulus in zijn eigen huurwoning, waar 
hij weliswaar onder huisarrest stond (vgl. de verzen 
16 en 20), maar waar hij een grote mate van vrijheid 
genoot. Allen die naar hem toekwamen, ontving hij. De 
volgende activiteiten ontplooide de apostel tijdens deze 
ontvangsten:

1. hij predikte het koninkrijk van God, d.w.z. hij 
proclameerde dit koninkrijk als een heraut van de 
Koning; 

2. hij gaf onderwijs over Degene die nu al principieel 
alle macht heeft, al regeert Hij nog niet met zichtbare 
majesteit: de Heer Jezus Christus.

Beide activiteiten ondernam Paulus (a) met alle 
vrijmoedigheid, d.w.z. hij voelde zich innerlijk volkomen 
vrij om te spreken en hield niets achter; (b) ongehinderd, 
d.w.z. dat er ook van buitenaf niets of niemand 
verhinderde dat hij met wie hij maar wilde over het 
koninkrijk van God en over de Heer Jezus Christus 
sprak. 

Overigens heeft de apostel in deze periode naast 
mondelinge ook schriftelijke arbeid verricht: de 
brieven aan de Efeziërs, de Kolossenzen, Filemon en 
de Filippenzen zijn tijdens Paulus’ gevangenschap 
geschreven. 

De woordcombinatie ‘twee hele jaren (...) ongehinderd’ 
(vs. 30-31) suggereert dat er aan het eind van die 
twee jaren een verandering heeft plaatsgevonden. Hier 
kan gedacht worden aan het proces waarin Paulus’ 
beroep op de keizer is behandeld. Dit zal hebben 
geresulteerd in zijn vrijspraak en vrijlating (vgl. Fil. 1:25; 
2:24; Filemon:22 en 2 Tim. 4:16). De suggestie dat het 
proces mogelijk niet heeft plaatsgevonden, is strijdig met 
Handelingen 27:24, waar staat dat tijdens de zeereis 
een engel van God Paulus verzekerde dat hij voor de 
keizer moest verschijnen. Maar hiermee zijn we al buiten 
het bestek van het boek Handelingen gegaan. Het boek 
eindigt immers met de prediking van het evangelie in het 
hart van het Romeinse rijk. Begonnen in Jeruzalem, was 
het via Judea en Samaria in Antiochië terechtgekomen, 
en vandaar via de steden in Klein-Azië, Macedonië en 
Griekenland opnieuw in Jeruzalem, en vandaaruit via 
Caesarea in de grote stad Rome.

Opmerkelijk is dit laatste woord van Handelingen. Velen 
hebben het een vreemd slot gevonden, maar het kan 
beter als een indrukwekkend slot beschouwd worden. 
Het laatste woord van het boek is ook in de Griekse tekst 
dit woord ‘ongehinderd’. Lucas laat zo zien op hoeveel 
manieren de prediking van het evangelie gehoor heeft 
gevonden, maar ook op heftige tegenstand is gestuit. De 
‘grote draak, de oude slang, die genoemd wordt duivel 
en de satan, die het hele aardrijk misleidt’, de ‘aanklager 
van onze broeders’ (Openb. 12:9-10), die graag gezien 
had dat de predikers vroegtijdig hadden gezwegen, heeft 
de volgende zaken niet kunnen verhinderen:

1. dat op Gods tijd en wijze de apostel Paulus de 
belangrijke wereldstad Rome heeft bereikt;

2. dat Paulus daar precies gedaan heeft wat de 
grote tegenstander van God altijd heeft proberen 
te verhinderen: het centraal stellen van Gods 
koninkrijk en het geven van onderwijs over Hem 
die het Middelpunt van dit koninkrijk vormt, de Heer 
Jezus Christus, die spoedig over de hele schepping 
regeren zal. 

Hem, de Koning der koningen en de Heer der heren zij 
daarom de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!

Paulus schrijft zijn brieven

Waarschijnlijk door Valentin de Boulogne (1591 - 
1632); olieverf op doek; circa 1618 - 1620

het slotwoord Van het boek 
handelingen: ‘ongehinderd’

Gerard Kramer
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Vraag 1:

Al een aantal jaren probeer ik de aspecten van het 
Koninkrijk van God te begrijpen en ik ben me ervan 
bewust dat er verschillende aspecten zijn, of zelfs 
verschillende rijken bestaan in de loop van de tijd. 
Kunt u mij misschien verwijzen naar studies die min 
of meer het totaal dekken, want:

1. in het Koninkrijk zijn zowel gelovigen als 
ongelovigen;

2. de Heer stelt dat de kleinste in het Koninkrijk 
groter is dan Johannes de Doper;

3. de Heer stelt dat Abraham, Isaak en Jakob zullen 
aanzitten in het Koninkrijk;

4. Hij spreekt over het Koninkrijk dat er al is, en ook 
over het rijk dat zal komen;

5. want Hij leert de discipelen bidden: ‘Laat Uw 
Koninkrijk komen’, en dat impliceert dat het er nu 
nog niet is.

Zo zijn er nog wel meer teksten, die voor mij de zaak 
niet erg duidelijk maken. Ik beschouw dit nog los van 
de Gemeente, die naar ik meen wel een onderdeel is 
van het Koninkrijk.

Antwoord:

De meest uitvoerige studie die ik ken, is die van John 
Ashton Savage, die de titel draagt: ‘The Kingdom of 
God and of Heaven’. Ik verwijs ook naar mijn eigen 
brochure over dit onderwerp, getiteld ‘Aspecten van 
het Koninkrijk van God’. Deze studies zijn via www.
oudesporen.nl te downloaden.

De sleutel tot een goed begrip van dit onderwerp 
is m.i. de bedelingenleer, die duidelijk onderscheid 
maakt tussen Gods handelen in het verleden, het 
heden en de toekomst. Als men de kerk als het 
‘geestelijk Israël’ beschouwt, raakt men al gauw 
de weg kwijt en zou men ook politieke middelen 
en wereldlijke macht moeten gebruiken om het 
Koninkrijk van God te vestigen of dit uit te breiden. 
Maar dat is niet Gods plan voor ons als volgelingen 
van een Meester, die door de wereld is verworpen 
en nu gezeten is aan Gods rechterhand in de hemel. 
Pas bij Zijn wederkomst zal Hij openlijk Zijn rijk hier 
op aarde vestigen.

In verband hiermee is het van belang onderscheid te 
maken tussen perioden met een directe godsregering, 
zoals onder Israël in het Oude Testament, toen de 
troon van de HERE in Jeruzalem was gevestigd, en 
een meer indirecte regering zoals nu in de tijd van 
de genade. Pas bij Christus’ wederkomst breekt 
weer een tijd van manifeste goddelijke heerschappij 
aan, het zgn. duizendjarige Vrederijk (waar de 
profetieën vol van zijn). Als Israël de Messias had 
aangenomen, toen Hij tot hen kwam in vernedering 
(Zach. 9:9), zou het rijk toen al zijn gevestigd. Want 
in de Persoon van de Koning was het onder hen, 
of in hun midden. Maar het heeft nu een verborgen 
gedaante aangenomen, en daarover spreekt de Heer 
in de zeven gelijkenissen van Matteüs 13. 

We horen daar telkens dat het Koninkrijk der 
hemelen ‘gelijk geworden is aan’ etc. In de eerste 
vier gelijkenissen zien we de uitwendige gedaante 
van het rijk, de vermenging van goed en kwaad 
onder Gods toelating tot aan de voleinding van de 
eeuw (dat is niet het einde van de wereld, maar het 
einde van de huidige tijd, de tijd van de volken). Dan 
volgt in de laatste drie gelijkenissen wat in dit rijk 
speciaal van waarde is voor de Heer: de schat in de 
akker, de parel van grote waarde en het visnet. Die 
spreken respectievelijk van:

1. het overblijfsel van Israël dat nu verborgen is in 
de akker, d.i. de wereld; 

2. de Gemeente die uit de ‘volkerenzee’ wordt 
bijeengebracht; 

3. en ten slotte het resultaat van de verkondiging 
van ‘het evangelie van het Koninkrijk’ in de 
eindtijd: de goeden worden bijeengebracht en 
gaan het rijk binnen, maar de bozen gaan naar 
de plaats van de pijn. Dat allemaal in afwachting 
van het oordeel voor de Grote Witte Troon, dat 
pas na het Vrederijk plaatsvindt, zoals wij zien in 
Openbaring 20. 

Dat de Gemeente inderdaad als een onderdeel van 
het Koninkrijk der hemelen kan worden beschouwd, 
wordt bevestigd in Matteüs 16:13-20. Daar vinden 
wij de belijdenis die door Petrus wordt afgelegd ten 
aanzien van Christus als de Zoon van de levende 
God. Die belijdenis is het fundament van de 
Gemeente, die door de Heer Zelf wordt gebouwd 

Vragen oVer het 
koninkriJk Van god

 

Hugo Bouter
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op grond van Zijn volbrachte werk op het kruis en 
Zijn opstanding uit de doden. Vervolgens krijgt 
Petrus de sleutels van het Koninkrijk der hemelen, 
alsook de macht om te binden en te ontbinden. Uit 
Matteüs 18:18 blijkt dat de plaatselijke gemeente 
ook de macht krijgt om te binden en te ontbinden, 
d.w.z. mensen buiten te sluiten dan wel toe te 
laten. Ik denk dat de sleutels vooral spreken van 
de verkondiging van het evangelie en de daarmee 
gepaard gaande christelijke doop. Het gebruik van 
deze sleutels is evenmin voorbehouden aan een 
bepaalde apostel of prediker. Maar in het boek 
Handelingen is Petrus degene die achtereenvolgens 
de deur van het Koninkrijk opent voor berouwvolle 
Joden, Samaritanen en heidenen (Hand. 2, 8, en 
10). Dit stemt overeen met de opdracht die hij krijgt 
in Matteüs 16.

De uitwendige gedaante van de Gemeente, de 
vermenging van ware gelovigen en naambelijders in 
de christenheid, correspondeert weer met de eerste 
vier gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen. 
De belijdenis dat wij Christus kennen en toebehoren, 
plaatst ons echter nu al onder Zijn heerschappij, 
en daarom draagt het Koninkrijk ook een belangrijk 
geestelijk karakter: ‘Want het Koninkrijk van God is 
niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede 
en blijdschap in de Heilige Geest’ (Rom. 14:17-18). 
In die zin prediken wij ook het Koninkrijk, evenals 
Paulus dat deed (Hand. 20:25; Kol. 1:13). 

En wat de toekomst betreft, zien we dat de gelovigen 
van de Gemeente – samen met de verheerlijkte 
heiligen uit het Oude Testament – een meer hemelse 
positie zullen hebben in het Koninkrijk van de Vader 
(Matt. 13:43; vgl. Dan. 12:3). Terwijl het herstelde 
volk Israël een prominente plaats zal innemen in het 
Koninkrijk van de Zoon des mensen hier op aarde 
(Matt. 13:41; Joh. 1:52). 

Vraag 2:
In Matteüs 11:11 lees ik dat de minste, of de 
geringste in het Koninkrijk der hemelen groter is dan 
Johannes de Doper. Valt Johannes dan niet binnen 
het Koninkrijk? Waaronder dan wel?

Antwoord:
Johannes was de voorloper of de heraut van 
Christus, de messiaanse Koning, en hij effende de 
weg voor Hem. Met de komst van de Koning Zelf 
tot het volk Israël begon ook pas Zijn rijk en Zijn 
koningschap. Het Koninkrijk was toen in de Persoon 
van de Koning midden onder hen, en de proclamatie 
ervan werd bevestigd door de tekenen die de Heer 
deed (Luc. 17:21). 

Helaas werd de Messias door Zijn volk verworpen, 
waardoor Gods genade tot de volken kon komen en 
er een nieuwe bedeling kon beginnen, waarin het 
Koninkrijk een verborgen gedaante aannam. Die 
andere gestalte van het rijk wordt in de gelijkenissen 
van Matteüs 13 aangeduid door de telkens herhaalde 

woorden van de Heer, dat het Koninkrijk der hemelen 
‘gelijk is aan’, of ‘gelijk geworden is aan’. Pas in de 
eindtijd zal de Koning Zijn rijk in macht en majesteit 
oprichten en de bozen eruit verwijderen. 

Johannes valt nog binnen de categorie van de 
oudtestamentische heiligen, die echter wel een 
heerlijke hemelse toekomst hebben; hij behoort niet 
tot de bruidsgemeente zelf, maar tot de genodigden 
voor het bruiloftsmaal (vgl. Joh. 3:28-30; Openb. 19).

Vraag 3:

Wat is dan de plaats van de oudtestamentische 
heiligen in het Koninkrijk, bijvoorbeeld de drie 
aartsvaders? Zullen zij op aarde deelhebben aan dit 
toekomstige Koninkrijk, of in de hemel? Indien het 
eerste juist is, wanneer zal dit dan plaatsvinden. 

Antwoord:

Volgens Matteüs 8:11 zullen er velen komen van oost 
en west en met Abraham, Isaak en Jakob aanliggen 
in het Koninkrijk der hemelen. De aartsvaders 
behoren tot de hemelse heiligen volgens Hebreeën 
11. Zij zijn burgers van het Nieuwe Jeruzalem, en 
zij zullen evenals de Gemeente in het komende 
Vrederijk met Christus aanliggen en met Hem 
regeren vanuit de hemel. Dit zal gebeuren vanuit het 
Nieuwe Jeruzalem, de troonzetel van God en van 
het Lam (Openb. 21 en 22). 

Ik denk dan ook dat het Koninkrijk van God moet 
worden verdeeld in een aards gedeelte en een 
hemels gedeelte. Er is een hemels Jeruzalem, maar 
er is ook een aards Jeruzalem. Er is een hemelse 
sfeer van het Koninkrijk, maar als tegenhanger 
hiervan ook een aardse sfeer met een vorst uit het 
huis van David en de nieuwe tempel van Ezechiël. 
De hemelse heiligen, ook zij die tot de Gemeente 
behoren, krijgen een nieuw lichaam dat geschikt 
is voor de hemel en niet bedoeld is om permanent 
op aarde te wonen. Wij zullen wel vanuit de hemel 
verschijnen aan de aardse heiligen, voor zover wij 
op aarde taken te verrichten hebben. Denk aan 
de Jakobsladder, waarop gezinspeeld wordt in 
Johannes 1:52. Er zal harmonie zijn tussen hemel en 
aarde.

Daarom spreekt de Heer in de gelijkenissen van 
Matteüs 13 ook over Zijn eígen Koninkrijk (namelijk 
hier op aarde), dat bij Zijn wederkomst zal worden 
gezuiverd van alle kwaad en van hen die de 
wetteloosheid doen (Matt. 13:41). Maar enkele 
verzen verderop wijst Hij op de hémelse sfeer van 
het rijk, waar de rechtvaardigen zullen stralen als de 
zon, en wel ‘in het Koninkrijk van hun Vader’ (Matt. 
13:41, 43). Vergelijk in dit verband ook de belofte 
aan de overwinnaars in de gemeente te Laodicea 
(Openb. 3:21). Er is zowel een troon op aarde als 
een troon in de hemel. De eerste is de troon van 
Christus’ heerlijkheid (Matt. 25:31), de laatste 
die van de hemelse Vader (Openb. 3:21b).



10

‘Maar de Here wierp een hevige wind op de zee en er 
ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip 

dreigde te worden stukgeslagen’ (Jona 1:3b-17).

Als Jona zijn vluchtdoel 
heeft vastgesteld en 
een vluchtmiddel heeft 
gevonden, betaalt hij de 
vrachtprijs (Jona 1:3). Aan 

de weg die van God afvoert, 
hangt altijd een prijskaartje. De prijs is hoog: het verlies 
van zelfrespect, het verdwijnen van het besef van Gods 
tegenwoordigheid, en het geweld aandoen van het 
geweten. Toch wordt die prijs vlot betaald. Maar als we 
alles hebben betaald en alles kwijt zijn, gebeurt er iets 
waarop we niet zijn voorbereid. Er komt een storm die 
onze plannen in de war stuurt, zodat we niet erin slagen 
ons doel te bereiken. 

De HERE komt Jona tegen. Het loopt Hem niet uit de 
hand. Nooit verliest Hij de controle over een zaak die Hij 
begonnen is. Je kunt wel op de vlucht gaan voor God, 
maar je kunt je nooit voor Hem verbergen (Ps. 139:7-
12). Hij heeft Jona een opdracht gegeven en Hij wil dat 
Jona die ook uitvoert. God weet precies wanneer Hij 
moet ingrijpen. Daarbij staan Hem ook de passende 
middelen ter beschikking. God stuurt een gehoorzame 
dienaar achter zijn ongehoorzame dienaar aan. Die 
gehoorzame dienaar is de wind (Ps. 104:4). Vanuit Zijn 
schatkamers (Ps. 135:7; Spr. 30:4) zendt God deze 
dienaar ten gunste van Zijn weggelopen dienaar. Een 
storm lijkt op het eerste gezicht niet gunstig te kunnen 
zijn. Het schip dreigt te worden stukgeslagen. Jona en 
de andere opvarenden gaan de ondergang tegemoet. 
Maar als God in het leven van de Zijnen gebruikmaakt 
van een storm, kunnen we er zeker van zijn dat dit tot 
zegen is. 

Een storm in ons leven zal tot gevolg hebben dat we uit 
het door onszelf gekozen ‘schip’ in de woeste golven 
worden gegooid. Maar overgeleverd aan de woeste 
golven, zonder dat er nog iets is waaraan we ons 
kunnen vastklampen, zullen we ervaren dat God ons 
op Zijn kosten aan land terugbrengt in een schip van 
Zijn makelij. Het is de genade van God, die Zijn dienaar 
opzoekt en hem niet langer laat gaan in zijn zonde. 
Zonde brengt altijd stormen in iemands leven, in zijn 
gezin of in de gemeente – nooit rust. Het is heilzaam in 
die stormen de roepstem van God te herkennen om ons 
wakker te schudden, zodat wij Zijn wil weer gaan doen.

In de weg die van God afvoert, zijn ook anderen 
betrokken. De handhaving van het eigen ik is de oorzaak 
ervan dat ook anderen in ellende terechtkomen, zoals 
hier de zeelieden. Dit kunnen we toepassen op het gezin 
of op de plaatselijke gemeente. Als iemand niet wil dat 
zijn reputatie een deuk oploopt en zijn rechten opeist, 
waar hij toegeeflijk zou moeten zijn, is dat tot onheil van 
het hele gezin of van de gemeente.

God spreekt niet alleen 
door de storm tot Jona, 
maar eveneens tot de 
heidense zeelieden. De 
gezagvoerder zegt dat 

Jona tot zijn God moet 
roepen. Wat een schande als 

een heiden een gelovige moet vermanen en moet 
oproepen om te bidden. Talloze christenen zijn volkomen 
onverschillig voor het feit dat de wereld figuurlijk 
gesproken in brand staat; ze zijn onbewogen met 
het lot dat miljoenen mensen wacht: eeuwig in de hel 
gepijnigd te worden. Hoeveel christenen grijpt het aan 
dat een familielid, een buurman of buurvrouw, collega of 
medescholier op weg is naar de eeuwige verdoemenis? 
Hebben wij de woorden van de gezagvoerder nodig: 
“Hoe kunt u zo diep in slaap zijn?” We vergapen ons aan 
de verstrooiing die de televisie biedt. We zwerven over 
het wereld wijde web, op zoek naar talloze interessante 
zaken. We sussen ons geweten dat we niet de gekste 
programma’s bekijken of sites bezoeken. En de kostbare 
tijd verstrijkt en geestelijk dommelen we zachtjes weg en 
soms ook letterlijk. 

Na verloop van tijd blijkt dat we in een ontzettend diepe 
slaap zijn verzonken. Tussen iemand die diep slaapt 
en een dode is niet veel verschil. Dan moet de roep 
komen: “Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden 
en Christus zal over u lichten” (Ef. 5:14). Het wordt tijd 
dat er een gezagvoerder komt om ons wakker te maken. 
Schande, zó diep te slapen terwijl de nood steeds 
groter wordt. Kunnen we niets doen? Hebben we geen 
vrijmoedigheid? Laten we dan toch maar opstaan en tot 
onze God bidden. Niemand heeft een gave nodig om te 
bidden, dat kan het kleinste kind. 

De zeelieden willen een verklaring van Jona. Ze vragen 
naar zijn bedrijf, zijn beroep. Misschien speelt bij hen 
de gedachte dat daarin iets oneerlijks kan zijn, wat de 
toorn van de goden heeft opgewekt. Zo’n vraag kan ook 
aan ons, die zeggen christen te zijn, worden gesteld. 
Waar zijn we mee bezig? Is dat wat we doen tot een 
zegen of tot een vloek voor anderen? Dat geldt voor het 

inleiding tot de profeet Jona

Deel 2
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Hoe kunt u zó 
vast slapen!
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runnen van een bedrijf. Doen we eerlijk zaken, belonen 
we werknemers eerlijk, krijgen ondergeschikten een 
eerlijke beoordeling? Het geldt voor de manier waarop 
we ons beroep uitoefenen. Het geldt ook voor allerlei 
andere bezigheden, zelfs voor dat wat we als hobby 
of vrijetijdsbesteding beschouwen. Waar zijn we mee 
bezig, waarom doen we het en hoe? 

Jona wordt ook gevraagd 
waar hij vandaan komt. Is 
er in zijn achtergrond iets 
wat niet deugt? Wat is zijn 
vaderland? Hoe heten zijn 

volksgenoten? Het antwoord 
op deze vragen kan belangrijk 

zijn om vast te stellen met wat voor persoon ze te maken 
hebben. Deze vragen kunnen we ook toepassen op 
onszelf, wij die belijden christen te zijn. Waar komen we 
als christen vandaan? Leven we vanuit de gemeenschap 
met God? Bepaalt dat onze plannen, onze handelingen 
en de weg die we gaan? En is ons vaderland de hemel? 
Kunnen we zeggen dat we burgers van de hemel zijn? 
En wie zijn onze volksgenoten? Zijn dat alle kinderen 
van God? Als die vragen ons worden gesteld, terwijl we 
ons in een verkeerde positie bevinden zoals Jona hier, 
zullen we ons niet op ons gemak voelen. 

Pas nadat het lot is geworpen en hem vragen worden 
gesteld, komt Jona met een verklaring. Hij wordt ertoe 
gedwongen. Zijn verklaring is dan ook nog geen oprecht 
berouw over zijn ongehoorzaamheid. Zijn geweten is 
nog niet in het licht van God gebracht. Daarom gaat 
de storm ook nog niet liggen en moet God hem verder 
onderwijs geven. Er moest nog iets gebeuren. Een 
bepaalde zonde kan worden ontdekt als de oorzaak van 
onze problemen. Maar er moet ook op de juiste manier 
mee worden gehandeld, anders wordt het hoe langer 
hoe erger. 

De zeelieden willen niet zelf een maatregel uitkiezen, 
beducht als ze zijn voor de machtige God voor Wie Jona 
op de vlucht is. Ze zien in hem een schuldige, maar 
ook een boetvaardige. Hij moet maar aangeven wat er 

moet gebeuren. Jona geeft aan dat zij hem in de zee 
moeten werpen. Het is moedig van Jona dit voorstel 
te doen. Het is de taal van een oprecht boetvaardige. 
Zo iemand wenst vurig alleen zelf de straf te dragen, 
wat het hem ook mag kosten, en niet anderen die er 
onschuldig aan zijn. Hij zoekt geen verontschuldiging, 
of verzachting. Zonder reserve neemt hij de schuld op 
zich en rechtvaardigt God in Zijn handelen. Hij buigt zich 
onder de wil van God. 

Dan werpen ze Jona uit het schip, vanuit hun gezelschap 
in de woedende zee, die als het ware om uitlevering van 
de overtreder roept, opdat er vrede en rust zal komen. 
Jona ondergaat het oordeel, maar hij komt door een 
wonderlijk ingrijpen van God niet om. Dit wonder is niet 
zozeer dat Jona door een vis wordt opgeslokt en weer 
levend eruit komt. Dat is wel eens vaker gebeurd. Het is 
ook geen vis, die door God speciaal voor die gelegenheid 
werd gemaakt. God had van Jona ook een super-
zwemmer kunnen maken. Dit alles doet God niet. Het 
wonder dat God hier verricht, is dat Hij die vis beschikt 
precies daar en op die tijd; en dat Jona drie dagen in de 
vis blijft om tot voorbeeld te dienen voor de drie dagen 
die de Heer Jezus in het graf was (Matt. 12:40). 

Voor de Ninevieten was Jona een man die door de dood 
en de opstanding was heengegaan. Maar Jona verkeerde 
door óngehoorzaamheid in het ‘graf’, terwijl de Heer in 
het graf kwam door Zijn volmaakte gehoorzaamheid. 
Jona werd verworpen vanwege zijn óntrouw, terwijl de 
Heer werd verworpen vanwege Zijn trouw. Jona is een 
zwakke, maar dan ook een heel zwakke afschaduwing 
van de Heer Jezus, die in volmaakte gehoorzaamheid 
Zichzelf aanbood om voor anderen te sterven, opdat 
die zouden mogen leven. Dat Jona zichzelf aanbood 
om te boeten, was mooi, maar het was wel het gevolg 
van zijn eigen schuld. Toen de Heer Jezus zei: “Zie, Ik 
kom om Uw wil te doen” (Hebr. 10:7), deed Hij dat om in 
volkomen zondeloosheid en vrijwilligheid Gods wil uit te 
voeren ten aanzien van volkomen verdorven zondaars.

Gebed: ‘Heer, geef dat de stormen die U in mijn leven 
stuurt, mij wakker zullen maken, zodat ik heel mijn leven 
aan U ter beschikking zal stellen’.

Jona op zee

door Albert Pinkham Ryder 
(1847-1917); olieverf op 
doek (69 × 87 cm) - ca. 
1885-1895; Museum 
Smithsonian American Art 
Museum, Washington

Altijd bereid tot 
verantwoording
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De HEERE is verheven - Groot is Uw trouw!

M.G. de Koning

Jeremia heeft de ellende van 
de ondergang van Jeruzalem 
aangekondigd en meegemaakt. 
Beide dingen zijn diep door hem 
heen gegaan. Toch is hij niet 
bezweken voor de verleiding zijn 
dienst op te geven, hoewel hij het 
wel eens heeft gewenst.

Hij is staande gebleven door 
de kracht van de Geest van 
God, Die in zijn hart volharding 
werkte. In die volharding is hij 
gestimuleerd door de HEERE, Die 
hem de eindzegen openbaarde 

waarmee het volk naar Zijn onveranderlijke raadsbesluiten 
gezegend zal worden.

De bijbelboeken Jeremia en Klaagliederen behoren tot de 
categorie Profetische boeken. 
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Advertentie

De dag van de Heer

De eerste hoofdstukken van 2 Tessalonicen-
zen noemen zeven bewijzen voor het feit dat 
de dag van de Heer nog niet gekomen is:
• de gelovigen worden nu wereldwijd nog 

verdrukt: dit zal straks worden vergolden bij 
de openbaring van de Heer Jezus van de 
hemel (2 Tess. 1:6-7);

• de opname – onze bijeenvergadering tot 
Christus – heeft nog niet plaatsgehad  
(2 Tess. 2:1), dat moet eerst gebeuren  
(1 Tess. 4:15-18);

• de Heer zal pas later als Rechter in 
heerlijkheid verschijnen, vergezeld door de 
Zijnen, dat is ook nog toekomstig (2 Tess. 
1:9-10; 2:2);

• de grote afval van het geloof heeft nog niet 
plaatsgevonden (2 Tess. 2:3);

• de mens van de zonde, de zoon van het 
verderf, is nog niet geopenbaard (2 Tess. 
2:3, 8);

• er is iets hier op aarde dat hem tegenhoudt, 
een weerhoudende kracht (2 Tess. 2:6); 

• er is op aarde ook nog een Persoon - de 
Heilige Geest - aanwezig die hem nu 
tegenhoudt, maar die met de Gemeente 
zal worden weggenomen (2 Tess. 2:7).
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Als wij artikelen schrijven voor Rechtstreeks, 
doen we dat natuurlijk over onderwerpen die 
allereerst onszelf hebben aangesproken. 
Maar net zo belangrijk is de vraag wat u als 
lezer aanspreekt. Ik ben daarom als lezer de 
artikelen in dit nummer langsgegaan en heb 
daar steeds iets uit geciteerd dat mij bij het 
lezen aansprak. Misschien zou u een heel 
andere selectie hebben gemaakt. U mag het 
ons best mailen, want daar leren wij van!

J. G. Bellett schrijft in zijn artikel over de Heer 
Jezus in de vier evangeliën: ‘Hij heeft Zichzelf 
niet alleen als de volmaakte Mens onder de 
wet aan de wereld vertoond. Hij onderhield de 
wet ook, maar zonder haar toe te passen op 
anderen. Als Hij dat gedaan had, zou Hij een 
wetgever geworden zijn zoals Mozes. Maar 
terwijl de wet door Mozes gegeven is, is de 
genade en de waarheid door Jezus Christus 
geworden’ (Joh. 1:17).

Hugo Bouter houdt ons in zijn meditaties over 
de Vadernaam, en speciaal over de woorden 
‘Abba, Vader’ de volgende gedachte voor: 
‘Als Gods eigen kinderen en zonen, niet als 
slaven, mogen wij Hem met deze bijzondere 
woorden aanroepen. Het is Gods Geest die 
ons dat leert zeggen en leert bidden. De Geest 
getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods 
zijn. En dat niet alleen als wij in nood zijn, als 
wij een moeilijke weg moeten gaan, als wij ons 
bedreigd voelen. De Geest van zoonschap die 
wij hebben ontvangen, doet ons te allen tijde 
en in alle omstandigheden roepen: ‘Abba, 
Vader!’

De ons onbekende auteur N.N. schrijft over de 
mantel die Paulus graag van Timoteüs wilde 
ontvangen: ‘Wellicht ontbrak het Paulus op het 
ogenblik dat hij om zijn mantel vroeg aan het 
laatste, namelijk kleding. In elk geval had hij 
niet alleen anderen vermaand en onderwezen, 
maar hij had dit onderwijs ook persoonlijk 
in praktijk gebracht. Met geen enkel woord 
wenste hij verandering in zijn toestand. Hij 
noemde alleen maar zijn eigen achtergelaten 
mantel, en de boeken en de perkamenten’.

Werner Mücher geeft in zijn Reply de volgende 
gedachte over de hades: ‘Ik denk niet dat de 

hades zich onder de aarde bevindt. Onder 
de aarde zijn eenvoudig de ondergrondse 
schepselen, oftewel de gestorven ongelovigen, 
van wie het lichaam in de aarde is gelegd, maar 
van wie de geest/ziel in de hades verkeert’.

Mijn eigen artikel heb ik natuurlijk vooral als 
schrijver doordacht, en daarin het volgende 
willen benadrukken: ‘Juist de beschrijving 
van het opgerold zijn van de zweetdoek in 
Johannes 20 maakt duidelijk dat het lichaam 
van de Heer niet geroofd kan zijn, want dan 
zou het met haast geroofd zijn in de toestand 
waarin de grafrovers het aantroffen. Het 
hele tafereel in het open graf ademt echter 
orde, rust, en zorgvuldigheid – en juist geen 
haast. Dit kan maar één ding betekenen: de 
werkelijkheid van Johannes 20:10, namelijk 
dat de Heer was opgestaan!’

Kris Tavernier legt uit wat het betekent dat 
God onvergankelijk is: ‘Existentieel als God is, 
is Hij onvergankelijk. Als eeuwig wezen staat 
Hij tegenover alles wat vergaat. De dood en 
de vergankelijkheid kunnen geen invloed op 
Hem hebben. In 1 Timoteüs 6:16 staat dan ook 
dat Hij alléén onsterfelijkheid heeft. Tegenover 
alles wat vergaat, bestond Hij altijd al en blijft 
Hij ook altijd bestaan. Zijn bestaan kan geen 
einde kennen’.

Ger de Koning zet ons ten slotte aan het 
denken met de volgende prikkelende analyse 
van de grote vis die Jona opslokte: ‘De door de 
Here beschikte grote vis heeft een veelzijdige 
functie:
1. Het is een transportmiddel, een soort taxi, 
waardoor de Here Jona brengt waar Hij hem 
wil hebben.
2. Het is ook een gevangenis. Jona is er van 
elke bewegingsvrijheid beroofd en hij kan niets 
aan zijn lot veranderen.
3. De vis is bovenal een leslokaal, waar hij 
intens leert bidden’.

Zoals gezegd: dit zijn voor mij aansprekende 
regels. Ik hoop dat ik u nieuwsgierig gemaakt 
heb naar de inhoud van alle artikelen! Veel 
zegen bij het lezen gewenst. Namens de 
redactie, Gerard Kramer

Van de redactie
Wat spreekt u aan?
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Deel 1

De Heer Jezus wordt in de evangeliën op verschillende 
wijzen aan ons voorgesteld. Wij zien Hem als God en 
Mens in één Persoon, maar van elkaar onderscheiden. 
Hij is in alle eeuwigheid de Zoon, één met de Vader en 
de Heilige Geest. Hij is waarlijk Mens geworden en als 
Gods Zoon geboren uit de maagd Maria. Zijn lichaam is 
gevormd in haar schoot. Wij zien Hem ook als de Zoon 
in de schoot van de Vader. Hij is het vleesgeworden 
Woord, de eniggeboren Zoon, geopenbaard als de Zoon 
des mensen. Hij is de Christus, de Gezalfde. Ook is 
Hij de Dienstknecht, de Gezondene, de Geheiligde, de 
Gegevene en het Lam van God. En ten slotte is Hij de 
opgestane en verheerlijkte Heer, opgevaren naar de 
hemel. In de evangeliën wordt Hij met deze benamingen 
aangeduid. 

We zien Hem in de evan-
geliën onder verschillende 
omstandigheden. In het 
dagelijks leven was Hij 
een Vreemdeling, een 

Eenzame en toch was 
niemand meer toegankelijk dan 

Hij. Hij ondervond voortdurend tegenspraak van de kant 
van de geestelijke leiders van Israël, wanneer Hij het 
volk leerde, raad gaf en waarschuwde. Hij onderwees 
de discipelen die Hem volgden en onderhield een 
intieme verbinding met hen. Hij ging met hen om op 
een persoonlijke, betrokken wijze. Hij onderkende de 
arglistigheid van de farizeeën en had voor elk van 
hen een gepast antwoord. Voor iedereen die op zijn 
pad kwam had Hij een bemoedigend woord. Hij genas 
allerlei ziekten en troostte allen die met hun noden en 
zwakheden tot Hem kwamen. Er werden Hem op slinkse 
wijze vaak strikvragen gesteld. Zijn hele leven werd 
gekenmerkt door een voortdurende uitnodiging tot het 
heil aan met zonde beladen en verloren mensen. Onder 
al deze verschillende omstandigheden zien we de Heer 
Jezus optreden. 

Vaak wordt Hij veracht en gesmaad, bespot en gehaat. 
Hij onttrekt Zich soms aan de mensen om Zijn leven te 
beschermen tegen de aanvallen van de vijand. 

Meerdere malen zien we dat Hij wordt gevolgd door de 
armen van het volk. Vermoeid en hongerig wordt Hij 
gediend door enkele vrouwen die Hem liefhebben en 
door Hem van boze geesten en ziekten zijn genezen en 
door nog andere vrouwen, die Hem dienden met hetgeen 
zij bezaten (Luc. 8:3). Dikwijls zien we Hem in Zijn 
omwandeling op aarde vergezeld van Zijn discipelen en 

vervuld met zachtmoedigheid en medeleven tegenover 
de menigten. Hij verrichtte vele wonderen en toonde 
enkele malen een glimp van Zijn almacht en heerlijkheid, 
doordat wij zien dat het rijk van de dood en de demonen 
Hem onderworpen waren. 

Zo wordt Hij ons voor-
gesteld in de evangeliën. 
Hij, die is neergedaald, 
is ook Degene die is 
opgevaren boven alle 

hemelen (Ef. 4:10). Hij, die 
voor zichzelf een beker water 

vroeg aan een Samaritaanse vrouw, omdat Hij vermoeid 
en dorstig was (Joh. 4:8), is ook Dezelfde die water in 
wijn veranderde in Kana (Joh. 2:9). 

Hij vroeg zondaars Hem zijn vissersboot te lenen, toen 
de menigten Hem omringden en op Hem aandrongen 
(Luc. 5:1). Hij wilde als een reiziger verder gaan en 
niet binnengaan in de woning van anderen, zonder 
daartoe gevraagd te worden (Luc. 24:29). Maar toen de 
gelegenheid het vereiste vroeg Hij, als rechthebbende 
Heer en Meester, een rijdier aan de eigenaar (Luc. 
19:30-32). In een andere schriftplaats zegt Hij dat Zijn 
plaats is aan de rechterhand van de kracht, en dat Hij 
komt op de wolken van de hemel (Matt. 26:64). 

De wereld zou de geschreven boeken niet kunnen 
bevatten met de dingen die Jezus gedaan heeft (Joh. 
21:25). Maar wat geschreven is, is tot onze zegen 
geschreven, opdat wij Hem zouden leren kennen en 
daardoor leven, Hem lief te hebben en te vertrouwen. 

Zijn heerlijkheid is drievoudig: 

• persoonlijk, 

• ambtelijk, 

• moreel. 

Zijn persoonlijke heerlijk-
heid was op aarde 
verborgen, behalve wan-
neer het geloof deze 
ontdekte of een speciale 

gelegenheid daartoe aan-
leiding gaf. Ook Zijn officiële 

heerlijkheid verborg Hij. Hij ging het land niet door als de 
eeuwige Zoon, die in de schoot van de Vader verkeerde, 
of als de gezaghebbende Zoon van David. Deze 
heerlijkheden bleven verborgen, terwijl Hij dag aan dag 
als mens in de omstandigheden van het aardse bestaan 
verkeerde. 

een oVerdenking oVer 
het leVen Van de heer 

Jezus christus

zoals het in vier verschillende karakters wordt 
voorgesteld in de vier evangeliën
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Maar Zijn morele heerlijkheid kon niet verborgen blijven. 
Hij kon niet anders dan volmaakt zijn in Zijn handelen, in 
Zijn spreken en in Zijn openbaring als mens. Die morele 
heerlijkheid kenmerkte Zijn persoon in alle opzichten. 

De uitnemendheid daarvan 
was te heerlijk voor het 
bevattingsvermogen van 
de zondige mens. Het 
ontmaskerde de mens 

in zijn verdorven toestand 
en hield een vermaning in. Die 

morele heerlijkheid schitterde op aarde of men het al dan 
niet kon verdragen. Nu schittert ze op iedere bladzijde 
van de vier evangeliën, zoals ze destijds elke voetstap 
van Hem op aarde heeft verlicht die Hij ging op aarde. 

Behalve deze morele heerlijkheid, die altijd in Hem 
zichtbaar was, zien wij Hem gaan van heerlijkheid tot 
heerlijkheid. Van het begin tot aan het einde van Zijn 
loopbaan kunnen we Hem in de evangeliën in die weg 
volgen. Bij Zijn geboorte verschijnt de Heer Jezus in 
de heerlijkheid van zijn menszijn op aarde. Geboren 
uit een vrouw in een donkere wereld. Toch werd de 
volle heerlijkheid van de menselijke natuur die Hij had 
aangenomen in Zijn persoon gezien. 

Gedurende Zijn jeugd, in 
de tijd dat Hij Zijn ouders 
in Nazaret onderdanig 
was, weerspiegelde Hij de 
heerlijkheid van de wet. Hij 

groeide op en werd gesterkt, 
vervuld met wijsheid en de 

genade van God (Luc. 2:42), En Hij nam toe in wijsheid 
en grootte en gunst bij God en mensen (Luc. 2:52). 
Mozes vertoonde destijds, als vertegenwoordiger van het 
volk, de glans der heerlijkheid van de wet op zijn gelaat. 
(2 Kor. 3:7). Hij kon die glans vanuit zijn persoonlijke 
wezen niet weerspiegelen, want ook hijzelf kon de wet 
niet houden. Net als de zwakste uit het volk beefde hij, 
toen hij de woorden van de wet hoorde uitspreken door 
God. Maar de Heer Jezus heeft de wet wel gehouden 
en heeft persoonlijk en ten diepste de heerlijkheid 
ervan getoond. Hij was het sprekende voorbeeld van de 
volmaaktheid, die de wet eiste. 

Op het door God bepaalde moment moet Hij zijn 
woonplaats Nazaret verlaten. Hij wordt gedoopt in de 
Jordaan om de opdracht uit te voeren waartoe God Hem 
had geroepen. Zo volbracht Hij alle gerechtigheid. 

Bij Zijn doop willen we een 
moment stilstaan om iets 
bijzonders te vermelden. 
Die doop onderscheidt 
zich van de doop van 

Johannes. Zijn doop viel 
namelijk samen met Zijn 

zalving, die we zouden kunnen noemen Zijn wijding, Zijn 
ambtsbekleding door de Vader en het op Hem neerdalen 
van de Heilige Geest. Want wij lezen: “Nadat nu Jezus 
was gedoopt, steeg Hij terstond op uit het water; en zie, 
de hemelen werden Hem geopend, en Hij zag de Geest 
van God neerdalen als een duif en op Zich komen; en 
zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn geliefde 
Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden” (Matt. 3:16). 

Het is duidelijk dat Jezus` doop niet de doop was 
van bekering die Johannes predikte. Van Hem kon 
geen vrucht van berouw verwacht worden. Hij was 
reeds volmaakt onder de wet. Hij onderwierp zich aan 
deze doop, opdat Hij alle gerechtigheid zou vervullen. 
Vervolgens steeg Hij uit het water, de hemel werd boven 
Hem geopend, de Heilige Geest daalde op Hem neer 
en de stem zei: “Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 
welbehagen heb gevonden”. Daar, bij Zijn doop door 
Johannes, openbaarde God Zijn heerlijkheid.

Daarna begon de Heer 
Jezus als de Gezalfde en 
Gezondene Zijn optreden. 
Niet alleen in Nazaret, 
maar in het hele land. 

Hij ging aan het volk Zijn 
goddelijk karakter openbaren. 

Hij, de altijd volmaakt gehoorzame Mens, die de wet 
in alle opzicht eerde, openbaarde de Vader en Diens 
goedheid te midden van alle ellende en nood van een 
door eigen schuld gevallen mensheid. De heerlijkheid 
van het beeld van de Vader werd in Hem openbaar in de 
dienst die Hij vervulde. 

Hij heeft Zichzelf niet alleen als de volmaakte Mens 
onder de wet aan de wereld vertoond. Hij onderhield de 
wet ook, maar zonder haar toe te passen op anderen. 
Als Hij dat gedaan had, zou Hij een wetgever geworden 
zijn zoals Mozes. Maar terwijl de wet door Mozes 
gegeven is, is de genade en de waarheid door Jezus 
Christus geworden (Joh. 1:17). Tijdens Zijn verblijf in 

Nazaret, voorafgaand aan 
Zijn openbare optreden, 
werd Hij reeds gekenmerkt 
door het openbaren van 
de heerlijkheid van de wet. 

Onder Israël openbaarde Hij 
de heerlijkheid van de Vader 

in Zijn goddelijk karakter met betrekking tot de nood 
en ellende van de gevallen mensheid. Maar altijd was 
Hij de gehoorzame en volmaakte Mens onder de wet. 
Wie Hem zag, zag God die Hem gezonden had. Zo was 
de Heer Jezus in heel Zijn leven God toegewijd in de 
verwerkelijking van Zijn dienst.

Vervolgens zien we Hem als de gestorven, opgestane 
en verheerlijkte Heiland. Door Zijn dood is aan 
Gods gerechtigheid voldaan en kan de zondaar 
gerechtvaardigd worden. Het kruis geeft de heerlijkheid 
weer van de genade van God, van de waarheid, de 
gerechtigheid, de vrede en de glorie van God. Het kruis 
brengt vrede voor de zondaar. Hier schittert volmaakte 
morele heerlijkheid, omdat God vanwege het kruis de 
grootste zondaar kan aannemen en vergeving kan 
schenken. Toen Christus stierf aan het kruis, na de 
verzoening tot stand te hebben gebracht, scheurde 
het voorhangsel van de tempel en de graven van de 
heiligen gingen open. Door het kruis kwam er goddelijke 
gerechtigheid tot stand om de zondaar, die zich op het 
kruis beroept, te rechtvaardigen. Dit is de vrucht van de 
eeuwige rijkdom van Gods genade. Zo schittert Gods 
gerechtigheid nu in het aangezicht van Christus, die 
gekruisigd en gestorven is, maar die leeft en die 
gezeten is aan de rechterhand van de Majesteit in 
de hoge (Hebr. 1:3).

Vervuld met 
wijsheid

De geliefde Zoon

De heerlijkheid 
van het beeld 
van de Vader

De gehoorzame 
en volmaakte 
Mens

Volmaakt in Zijn 
handelen
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“En Hij ging iets verder, viel op de aarde en bad dat, als 
het mogelijk was, dat uur aan Hem mocht voorbijgaan. 
36 En Hij zei: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem 
deze drinkbeker van Mij weg; maar niet wat Ik wil, maar 
wat U wilt” (Marc. 14:35,36).

Slechts één keer heeft de Heer Jezus tijdens Zijn leven 
op aarde deze woorden ‘Abba, Vader’ in de mond 
genomen, en wel in de hof Getsemane. Tot de dood 
bedroefd boog de Levensvorst Zich daar neer en Hij 
begon Zijn gebed met die bijzondere uitroep. Het woord 
Abba (= Vader) is een Aramees1 woord en het drukt een 
vertrouwelijke relatie uit: die van een kind tot zijn vader. 
Voor slaven was het verboden om de heer des huizes zo 
aan te spreken. De Joden gebruikten dit woord ook niet 
om God aan te spreken. Het Griekse woord voor vader is 
‘pater’. Deze woorden worden met elkaar gecombineerd 
in de uitdrukking ‘Abba, Vader’.

De Heer Jezus gebruikte deze benaming, toen Hij in 
zware strijd was in de hof en heel intens bad tot Zijn 
God en Vader. ‘Abba, Vader’, riep Hij smekend. Het 
tekent in de eerste plaats Zijn vertrouwelijke relatie 
met de Vader. Er was niets dat Zijn gemeenschap met 
de Vader verstoorde. Wat was echter de oorzaak van 
de zielsangst van de Heer? Zijn ziel was zeer bedroefd 
tot de dood toe, want Hij kreeg een voorsmaak van het 
bittere lijden dat Hem wachtte op Golgota. De Zondeloze 
moest de Zondendrager worden. Hoe kon dat Zijn heilige 
wil zijn? Daarom bad Hij als de Reine en Heilige: ‘Neem 
deze drinkbeker van Mij weg’. Maar dit was juist de weg 
die door de Vader was bepaald. Er was geen andere 
mogelijkheid om het zondevraagstuk op te lossen. Hij 
moest voor ons tot zonde gemaakt worden. Hij zou het 
ware Zondoffer worden. De ware Dienstknecht – zo 
tekent Marcus Hem – zou door Zijn lijden en sterven 
de profetieën over de lijdende Knecht des Heren in 
vervulling doen gaan. 

Daarom onderwierp Christus Zich aan de wil van 
de Vader met de woorden: ‘(...) maar niet wat Ik wil, 
maar wat U wilt’. Hij was zoals altijd gehoorzaam 
aan de Vader en deed wat Hem behaagde. Christus’ 
gehoorzaamheid trad hier in het vuur van de beproeving 
in alle volmaaktheid aan het licht. Hij werd gehoorzaam 
tot de dood, ja, tot de dood van het kruis (Fil. 2:8). 

1) Marcus gebruikt nog enkele andere Aramese woorden in zijn 
evangelie. De bijnaam Boanerges, dat is ‘zonen des donders’, voor de 
apostelen Jakobus en Johannes (3:17). De woorden Talita koem bij de 
opwekking van het dochtertje van Jaïrus, hetgeen betekent: ‘Meisje, 
Ik zeg u, sta op!’ (5:41). Het woord Effata bij de genezing van een 
doofstomme, dat is: ‘Word geopend!’ (7:34). De plaats Golgota, ‘hetgeen 
betekent Schedelplaats’ (15:22). 

De lijdensbeker – gevuld met de toorn van God over 
ónze zonden – die Hij aan het kruis zou moeten drinken, 
nam Hij in volle onderwerping aan (niet uit de hand 
van de verzoeker, maar) uit de hand van de Vader. ‘De 
drinkbeker die de Vader Mij heeft gegeven, zou Ik die 
niet drinken?’ (Joh. 18:11). 

Wij mogen het Christus steeds gelovig nazeggen: ‘Abba, 
Vader’, zoals Paulus ons ook laat zien in zijn brieven. 
Deze uitdrukking komt verder slechts twee keer voor in 
het Nieuwe Testament (Rom. 8:15; Gal. 4:6). In deze 
brieven gaat het om de rechtvaardiging door het geloof 
alleen, op grond van het volbrachte werk van Christus – 
niet door werken van de wet. De Rechter die ons moest 
veroordelen, heeft ons in Christus aangenomen als Zijn 
kinderen en zonen. Hij is nu onze Vader geworden, 
en door de Geest mogen wij Hem ook als zodanig 
aanroepen, d.i. Hem eren, aanbidden en grootmaken. 
De zending van Gods Zoon in de volheid van de tijd, en 
de uitstorting van de Heilige Geest op aarde na Christus’ 
verhoging in de hemel, heeft een geheel nieuw tijdperk 
ingeluid en een einde gemaakt aan de periode van 
slavernij onder de wet. 

Als Gods eigen kinderen en zonen, niet als slaven, 
mogen wij Hem met deze bijzondere woorden 
aanroepen. Het is Gods Geest die ons dat leert zeggen 
en leert bidden. De Geest getuigt met onze geest, dat 
wij kinderen Gods zijn. En dat niet alleen als wij in 
nood zijn, als wij een moeilijke weg moeten gaan, als 
wij ons bedreigd voelen. De Geest van zoonschap die 
wij hebben ontvangen, doet ons te allen tijde en in alle 
omstandigheden roepen: ‘Abba, Vader!’ Hoe ons lot ook 
mag zijn, de Heilige Geest getuigt met onze geest dat 
wij kinderen van God zijn en de Vader vol vertrouwen 
mogen naderen. Christenen zijn en blijven aanbidders. 
De lofzang jegens onze God en Vader, die ons in 
Christus als Zijn zonen heeft aangenomen, zal tot in 
eeuwigheid weerklinken. 

Kinderen, zonen, erfgenamen – zijn wij ons bewust van 
onze hoge positie? Laten wij dan niet vergeten de Vader 
met blijdschap te danken voor al onze zegeningen en 
voor Zijn eeuwige plannen van liefde en genade, die Hij 
in deze genadetijd ten uitvoer heeft gebracht. 

U hoort het kind,
door U bemind,

   met kinderlijk geloven
       U als de Vader loven.

Meditaties oVer de VadernaaM

Abba, Vader

Hugo Bouter
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Afscheidswoorden

Het gaat hier om een laatste opdracht van de grote 
apostel Paulus – in gevangenschap – aan zijn kind 
Timoteüs, in verband met zijn persoonlijke situatie. Het 
lijken een paar onbelangrijke woorden. Ze zijn echter 
niet zonder reden, want ze zijn voor ons bewaard 
gebleven in de heilige Schrift. Moderne theologie trekt 
uit zulke teksten de conclusie dat de woorden onmogelijk 
geïnspireerd en van Gods Geest afkomstig kunnen zijn. 
Toch zijn deze schijnbaar onbeduidende uitspraken de 
moeite waard om er aandachtig bij stil te staan. Voor ons 
kan er wel degelijk een tijdloze en diepe les in verscholen 
zijn. En dat is inderdaad het geval met bovenstaande 
woorden. 

Ik denk dat de mantel en de boeken van Paulus ons heel 
wat nuttige informatie geven. In de eerste plaats over de 
omstandigheden waarin deze trouwe dienstknecht van 
God verkeerde, maar daarnaast ook over de toestand 
van het werk van de Heer in die dagen. De weg en 
de dienst van dit ‘uitverkoren vat’, de apostel van de 
volken, die door de Heer op zo’n bijzondere manier was 
geroepen, naderde zijn einde.

Niets in de wereld

De tweede brief aan Timoteüs beschrijft de ernst van 
zijn situatie en toont ons dat de dienstknecht inderdaad 
niet meer is dan zijn Meester. Paulus was behandeld 
als het ‘uitvaagsel van de wereld’ (1 Kor. 4:13). Hij zou 
de aarde spoedig verlaten om voor altijd bij de Heer in 
het paradijs te zijn. Zijn gedachten waren vol van het 
hemelse koninkrijk, waar de kroon voor hem klaar lag 
zodra de strijd voorbij zou zijn (2 Tim. 4:8). Hij was totaal 
alleen. De man, die vroeger zo geacht en geëerd was 
en die als farizeeër aan de voeten van Gamaliël had 
gezeten (een bijzonder voorrecht), had overal afstand 
van gedaan vanwege de uitnemendheid van de kennis 
van Christus Jezus, zijn Heer. Hij had alle dingen schade 
en als vuilnis geacht (Fil. 3:7-8). Hij was arm geworden 
en had gebrek geleden. Hij had honger en dorst, koude 
en naaktheid, schande en vervolging verdragen in de 
navolging van Christus. 

En nu hij aan het einde van zijn leven was gekomen en op 
de drempel van het hemelse vaderland verkeerde, zien 
we hem opnieuw in armoede. De vraag om zijn mantel 
en het dringende verzoek aan Timoteüs om toch vóór de 
winter te komen (vs. 21), maken het grote belang van 
de mantel duidelijk. Maar ondanks zijn treurige toestand 
kwam er geen ontevreden woord uit zijn pen. Wat hem 
overkwam, was voor hem niet onbekend of ongewoon. 

Hij had er nooit op gerekend dat zijn omstandigheden 
aangenamer zouden worden. Aan het slot van zijn eerste 
brief aan Timoteüs, slechts enkele jaren hiervoor, had 
hij geschreven: ‘Nu is de godsvrucht met tevredenheid 
inderdaad een grote winst; want wij hebben niets in de 
wereld ingebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen 
wegdragen. Hebben wij echter voedsel en kleding, dan 
zullen wij daarmee tevreden zijn’ (1 Tim. 6:6-8). 

Wellicht ontbrak het Paulus op het ogenblik dat hij om 
zijn mantel vroeg aan het laatste, namelijk kleding. 
In elk geval had hij niet alleen anderen vermaand en 
onderwezen, maar hij had dit onderwijs ook persoonlijk 
in praktijk gebracht. Met geen enkel woord wenste hij 
verandering in zijn toestand. Hij noemde alleen maar 
zijn eigen achtergelaten mantel, en de boeken en de 
perkamenten. Verder gingen zijn wensen niet. We weten 
niet of Timoteüs de opdracht van zijn geliefde vader in 
Christus heeft kunnen uitvoeren. In ieder geval zal de 
nalatenschap van de grote apostel van de volken niet 
veel meer hebben omvat dan deze voorwerpen. Evenals 
bij de Heer Jezus Zelf had de wereld niet veel te verdelen 
bij zijn dood.

Een pelgrimskleed

De mantel bepaalt ons ook bij de volgende woorden van 
de apostel, die dit kleed droeg: ‘Zoekt dan de dingen 
die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods 
rechterhand. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die 
op de aarde zijn’ (Kol. 3:1-2). De Heer vond het beter 
Paulus niet uit de gevangenis te halen. Petrus was 
door de Heer wel uit de gevangenis geleid. Maar Hij 
liet Paulus ervaren dat Zijn goedertierenheid beter was 
dan het leven (Ps. 63:4). Terwijl iedereen hem verlaten 
had, gaf de Heer hem kracht en redde Hij hem uit de 
leeuwenmuil.

Er waren toen al veel gelovigen, die anders dachten over 
de aardse dingen dan Paulus. Voor velen was het pad 
van de apostel te smal en te ruw. Zij hadden liever een 
brede en gemakkelijk begaanbare weg. Er waren er ook, 
die rijk wilden worden in deze wereld. De woorden van 
de apostel bewijzen dat. Hij zegt van degenen die dat 
deden, dat zij zich ‘met vele smarten hadden doorboord’ 
(1 Tim. 6:10). Paulus, die de oude paden bewandelde, 
werd hiervoor bewaard. 

Maar Demas, die vroeger een medearbeider was 
geweest, had de tegenwoordige wereld lief gekregen 
en had Paulus verlaten. Trouwens, iedereen in Asia had 
zich van de apostel afgewend 
(2 Tim. 1:15). 

de Mantel Van de apostel paulus

‘Als je komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten 
heb, en de boeken, vooral de perkamenten’ (2 Tim. 4:13).

Foto (jps): Jordaan Qaser El-Yahud
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sJeool en hades

Werner Mücher e.a.
R

ep
ly

Vraag 1:

Bevindt de hades zich onder de aarde, zoals mogelijk 
in Filippenzen 2:10 wordt aangegeven, of moeten we bij 
de uitdrukking ‘die onder de aarde zijn’ aan demonen 
denken? Of is de hades te lokaliseren in de derde hemel, 
vlakbij het paradijs? Is er een bijbeltekst die dat precies 
aangeeft? Immers, de rijke man in de hades kon Lazarus 
zien in de schoot van Abraham (Luc. 16). Zou je daaruit 
kunnen concluderen dat de hades en het paradijs niet 
ver van elkaar verwijderd zijn?

Antwoord:

Ik denk niet dat de hades zich onder de aarde bevindt. 
Onder de aarde zijn eenvoudig de ondergrondse 
schepselen, oftewel de gestorven ongelovigen, van 
wie het lichaam in de aarde is gelegd, maar van wie 
de geest/ziel in de hades verkeert. De demonen zijn 
een andere categorie: zij zijn nu nog met de satan 
in de hemelse gewesten, maar zullen met hem op 
aarde worden neergeworpen en later in de afgrond 
terechtkomen (Openb. 12:7-12; 20:1-2). De Bijbel maakt 
duidelijk onderscheid tussen het paradijs en de hades. 
Tussen beide plaatsen is een grote, onoverbrugbare 
kloof gevestigd, hoewel dat in het geval van de rijke man 
de communicatie met vader Abraham niet onmogelijk 
maakte.

Vraag 2:

In Lucas 16 lezen we inderdaad dat de rijke man uit de 
verte Lazarus zag in Abrahams schoot, maar er bestond 
een kloof tussen de hades en het paradijs. Wat betreft 
het zien van Lazarus door de rijke, hoe moeten we dit 
precies interpreteren. Is de afstand een aantal meters 
geweest? Ik kan bijv. op 25 meter afstand iemand 
duidelijk onderscheiden en weten om wie het gaat. Of is 
hier sprake van een geestelijk oog, waarbij de concrete 
afstand eigenlijk geen rol speelt?

Antwoord:

Ik twijfel er niet aan dat het bij de rijke man en de arme 
Lazarus om reële personen gaat. De Heer Jezus vertelt 
hier niet een gelijkenis, maar Hij gunt ons een blik 
in het hiernamaals. Ik weet echter niet hoe wij ons de 
bijzonderheden hiervan precies moeten voorstellen. 
Beide verblijfplaatsen zijn duidelijk van elkaar 
onderscheiden, maar over concrete afstanden valt niets 
te zeggen. Ik ken ook geen andere Schriftgedeelten 
die informatie hierover geven. Laten we vooral het 
waarschuwende karakter van deze geschiedenis in het 
oog houden: het gaat erom dat wij het ‘eeuwig wel’ en 
het ‘eeuwig wee’ serieus nemen! Verder verwijs ik graag 
naar de gelijknamige brochure: Sjeool en Hades, wat 
de Bijbel ons leert over het hiernamaals.
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De opstanding c.q. opwekking

De opstanding van de Heer Jezus is een unieke 
gebeurtenis geweest, die in de Bijbel vanuit twee 
perspectieven beschreven wordt. Enerzijds is of werd 
de Heer opgewekt, anderzijds is Hij Zelf opgestaan. 
Met name dat de Heer Zelf is opgestaan, bewijst dat Hij 
God en Mens in één Persoon was. Met behulp van de 
Griekse concordantie heb ik een lijstje gemaakt van alle 
plaatsen waar sprake is van ‘opstaan’ (Gr. anhistamai), 
met Christus als onderwerp. Dan kom ik op de volgende 
plaatsen: Marcus 8:31 (zie echter Matt. 16:21 en Luc. 
9:22, waar staat:  ‘worden opgewekt’); Marcus 9:9,31 
(zie echter Matt. 17:23 – ‘worden opgewekt’); Marcus 
10:34 (= Luc. 18:33; zie echter Matt. 20:19 – ‘worden 
opgewekt’); Marcus 16:9; Lucas 24:7 (vgl. vers 5 slot, 
‘opgewekt’), Lucas 24:46 (= Joh. 20:9); Handelingen 
10:41; 17:3; en ten slotte 1 Tessalonicenzen 4:14. Wat 
opvalt, is dat in de aangegeven parallelplaatsen de 
ene evangelist ‘opstaan’ schrijft en de andere ‘opgewekt 
worden’. Beide is dus gelijktijdig waar!

Kijken we nog even naar Johannes 10:17-18. Daar 
staat: ‘Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn 
leven afleg, opdat Ik het weer neem. Niemand neemt 
het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht 
het af te leggen en heb macht het weer te nemen. Dit 
gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen’. Het hier 
gebruikte woord ‘macht’ is Gr. exousia; het betekent 
zoiets als ‘het recht’, ‘de macht’, ‘de bevoegdheid’. Het 
woord ‘nemen’ (Gr. lambanoo) kan ook ‘ontvangen’ 
betekenen, en dan zou deze uitspraak van de Heer 
toch weer meer gaan over ‘opgewekt worden’, in de zin 
van het leven (terug)ontvangen. Maar juist omdat het 
genoemde woord exousia zowel in verbinding met het 
afleggen als in verbinding met het Gr. lambanoo gebruikt 
wordt, vertaal ik (evenals alle mij bekende Nederlandse 
Bijbelvertalingen) dit laatste woord met ‘nemen’, en niet 
met ‘ontvangen’. Dan is de parallel / balans in de zin 
compleet: er worden dan twee actieve handelingen met 
elkaar op één lijn gesteld, beide in overeenstemming 
met en in gehoorzaamheid aan het daarna genoemde 
gebod van de Vader!

De zweetdoek

Onlangs kwam mij een uitleg ter ore van de functie 
van de zweetdoek in Johannes 20:7 bij de beschrijving 
van de opstanding. Deze uitleg luidde als volgt: ‘Bij het 
eten zet de slaaf alles gereed voor zijn meester. Als zijn 
meester van tafel gaat en zijn servet (het woord voor 
zweetdoek!) op tafel legt, weet hij dat zijn meester klaar 
is. Indien echter de meester zijn servet oprolt en op de 

tafel legt, dan weet de slaaf dat zijn meester nog niet 
klaar is met het eten en dat hij dus terug komt’. Dus 
het zien van de opgerolde zweetdoek zou daarom de 
doorslag hebben gegeven bij het zien en geloven door 
Johannes, die hetzelfde waarnam als Petrus. 

Deze uitleg meen ik te moeten afwijzen. In Johannes 
20:7 wordt voor ‘zweetdoek’ het Gr. soudarion 
gebruikt, dat eig. een Latijns leenwoord is. Het Latijnse 
woord is sudarium, van Lat. sudare = zweten. Het 
gewone Latijnse woordenboek geeft de betekenis 
van ‘zweetdoek, zakdoek’. Deze beide betekenissen 
worden ook door Bauer gegeven in zijn standaardwerk 
‘Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des 
Neuen Testaments’. In een handboek over het dagelijks 
leven in het oude Rome las ik dat de kapper de klanten 
een sudarium gaf om de kleding te beschermen. Dit zou 
nog aan een servet kunnen doen denken, maar niet 
duidelijk. Als kledingstuk werd het meestal gedragen 
rond hoofd en nek. Ook in andere literatuur bij mij op de 
boekenplank heb ik echter nergens gevonden dat een 
sudarium bij maaltijden werd gebruikt. Mede gelet op 
bovenstaande regels zou ik de gedachte aan een servet 
niet willen ondersteunen. 

Bovendien is het wat vreemd daaraan – en dus aan 
een maaltijd, en het eventueel voortzetten daarvan – 
te denken bij de situatie in het graf van de Heer. 
Werkelijkheid en beeld lopen dan wel heel erg door 
elkaar. Ook in Johannes 11:44 is sprake van een 
zweetdoek bij een overledene, namelijk bij Lazarus. 
In de literatuur kwam ik tegen dat ‘zweetdoeken’ ook 
werden gebruikt bij het gereedmaken van lijken voor de 
begrafenis. Juist de beschrijving van het opgerold zijn 
van de zweetdoek in Johannes 20 maakt duidelijk dat 
het lichaam van de Heer niet geroofd kan zijn, want dan 
zou het met haast geroofd zijn in de toestand waarin de 
grafrovers het aantroffen. Het hele tafereel in het open 
graf ademt echter orde, rust, en zorgvuldigheid – en 
juist geen haast. Dit kan maar één ding betekenen: de 
werkelijkheid van Johannes 20:10, namelijk dat de Heer 
was opgestaan!

de opstanding Van christus, 
en de zweetdoek die op 
ziJn hoofd was geweest

Gerard Kramer
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Het is mijn bedoeling in dit artikel een overzicht te 
geven van de namen van God en van Zijn Zoon Jezus, 
die in de eerste brief van Paulus aan Timoteüs worden 
genoemd, met een korte uitlegging daarbij. We noemen 
ook enkele kenmerken van God en de Heer Jezus die in 

deze brief voorkomen.

1. Christus (1:1, 14; 2:5; 3:13; 4:6; 5:11, 21; 6:3, 13, 14)

Jezus wordt aangeduid met de titel Christus, d.i. de 
Gezalfde. Hij is door God aangewezen om al Gods 
raadsbesluiten en plannen te volvoeren. In deze brief 
lijkt dit in het bijzonder gericht te zijn op het heilsplan, 
het reddingsplan, van God. Tevens blijkt er ook gezag 
ontleend te worden aan deze titel van onze Heer Jezus. 
Immers, wie beseft dat Hij de Christus is, behoort Hem 
ook zo te belijden en te respecteren.

2. Heiland (1:1; 2:3; 4:10)

In deze brief is het steeds God (en niet uitsluitend 
Jezus), die de Heiland wordt genoemd. Het reddingsplan 
komt van God Zelf, van de gehele Godheid. Meteen aan 
het begin van deze brief wordt God voorgesteld als de 
Heiland, die de redding van de mensen op het oog heeft. 
Dit wordt nader uitgewerkt in het tweede hoofdstuk, 
waar staat dat God, onze Heiland, wil (d.i. hartstochtelijk 
verlangt) dat alle mensen gered worden (2:4).

De vermelding van God als Heiland in hoofdstuk 4 levert 
enige problemen op. Hier staat dat God de Heiland is 
van alle mensen, het meest van [de] gelovigen (4:10). 
Sommigen denken dat Paulus hier bedoelt dat God de 
Heiland kan zijn van alle mensen, maar dat niet alle 
mensen Hem als Heiland aannemen. Veeleer echter lijkt 
het erop, dat God hier gezien wordt als de Onderhouder 
van de mensheid (overeenkomstig de context van 
dit hoofdstuk). Hij houdt de mensheid in stand en Zijn 
bekommernis betreft vooral de gelovigen. In dit hoofdstuk 
wordt Hij voornamelijk gezien als de Schepper (4:3-4). 
Verderop in 6:13 wordt dan ook gesproken over God die 
alles in leven houdt [of: die aan alles leven geeft]. Dit 
stemt overeen met de gedachte dat God Zijn zon laat 
opgaan over bozen en goeden en het laat regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Matt. 5:45), zonder 
onderscheid. Beide plaatsen spreken over de zegen 
van God, die zich uitstrekt tot de gehele mensheid. Als 
Onderhouder van de mensheid mag Hij een gelovig 
antwoord verwachten van alle mensen.

3. Hoop (1:1)

Nadat God onze Heiland is genoemd door de apostel, 
wordt Jezus onze Hoop genoemd. Jezus is Degene die 

het heilsplan van God uitvoert, en vandaar is hij ook 
de hoop voor de gelovige (vgl. Kol. 1:27). Maar tevens 
hopen wij op God, die ook in het leven van nu bewijst dat 
Hij de Onderhouder (Heiland) is (1 Tim. 4:10). De hoop 
die God ons geeft, vormt voor de gelovige een rijke bron 
van motivatie; want het geeft ons een zekere blik op de 
toekomst.

4. Vader (1:2)

De naam ‘Vader’ is wellicht de meest intieme openbaring 
van Wie God voor de gelovigen is. Zo kende Paulus 
God, en zo mogen ook wij als Zijn kinderen Hem kennen. 
Hij is niet alleen maar de Redder – hoe groot dat al is 
–, maar Hij ontfermt Zich over de verlosten ook als een 
liefdevolle Vader.

5. Heer (1:2, 12, 14; 6:3, 14)

De titel ‘Christus’ die Jezus draagt, spreekt al van het 
gezag dat Hij bezit. De titel ‘Heer’ onderstreept dit gezag 
nogmaals. 

6. De gelukkige God (1:11; 6:15)

God wordt de ‘gelukkige God’ genoemd. Dit betekent 
dat God gelukkig is in Zichzelf, en dat Hij daarbij niet 
afhankelijk is van iets of iemand anders. Anders dan 
bij de mensen, wordt Gods gelukkig zijn niet bepaald 
door situaties of omstandigheden. Hij vindt alle geluk 
in Zichzelf en dit is onverstoorbaar. Dat wil niet zeggen 
dat God geen gevoelens of emoties heeft, maar wel dat 
die niet bepalend zijn. De prijs van het lijden, die moest 
worden betaald voor het heilsplan, was niet met het oog 
op Zijn geluk maar dat van ons mensen. Ook in alle 
eeuwigheden, vóór de schepping van de mens, was God 
volmaakt gelukkig. Dit gelukkig zijn is zo groots, dat Hij 
het verlangen heeft om mensen daarin te laten delen. Hij 
heeft daar heel veel voor over gehad.

7. Hij is genadig (1:14)

Terwijl God alle rechten heeft en Zelf ook niemand nodig 
heeft, heeft Hij toch het beste voor met alle mensen 
en heeft Hij een heilsplan gerealiseerd, waardoor alle 
mensen kunnen delen in het geluk dat Hij te bieden 
heeft. Terwijl geen mens recht erop heeft, roept Hij ieder 
daartoe. Dat is overvloedige genade.

8. De Koning der eeuwen (1:17)

Vers 17 is één grote lofprijzing, vol van aanbidding 
over Wie God is; ze heeft met name betrekking op 
Zijn existentiële wezen. Wellicht doelt Paulus specifiek 
op Jezus Christus, die Hij vier keer heeft genoemd 

naMen Van god en Van christus 
in de eerste brief aan tiMoteüs

 

Kris Tavernier
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in de voorafgaande verzen. Paulus was er diep van 
doordrongen dat hij een voorwerp was van Gods genade 
in Christus Jezus (vs. 12-16). God had Zijn heilsplan 
verwezenlijkt voor Paulus. In alle eeuwen verwezenlijkt 
God Zijn heilsplan voor mensen overal ter wereld. 
Overal en in alle tijden komt Hij met mensen tot Zijn doel. 
Daarin heerst Hij als Koning in alle eeuwen. Hij heeft 
de wereldgeschiedenis in handen, en in Zijn majesteit 
hanteert Hij de wereldgeschiedenis voor Zijn heilsplan. 
Als Koning heerst Hij over de eeuwen, heeft die in Zijn 
hand en redt mensen in alle tijden voor het heil dat Hij 
beschikt heeft.

9. De onvergankelijke God (1:17)

Existentieel als God is, is Hij onvergankelijk. Als eeuwig 
wezen staat Hij tegenover alles wat vergaat. De dood 
en de vergankelijkheid kunnen geen invloed op Hem 
hebben. In 1 Timoteüs 6:16 staat dan ook dat Hij alléén 
onsterfelijkheid heeft. Tegenover alles wat vergaat, 
bestond Hij altijd al en blijft Hij ook altijd bestaan. Zijn 
bestaan kan geen einde kennen. Dit sluit aan bij de 
naam ‘Koning der eeuwen’, die eveneens Zijn blijvend 
bestaan in de tijd aangeeft. Daarbij valt het accent op 
Zijn heerschappij, terwijl hier het accent valt op Zijn 
onaantastbaar blijven bestaan. In aansluiting daarop 
noemt Paulus God vervolgens nog twee keer nadrukkelijk 
‘de levende God’ (3:15; 4:10). Hij is het leven, en Hij 
heeft het leven. Als de Levende kan Hij bovendien het 
leven aan anderen geven (zie eerder punt 2).

10. De onzichtbare God (1:17)

In aansluiting op het eeuwig zijn van Gods wezen volgt 
het feit dat Hij onzichtbaar is. Beide zaken zijn niet te 
bevatten voor het menselijk verstand. Hij is er, en is toch 
niet zichtbaar voor ons. Verderop in deze brief schrijft 

Paulus dat God een ontoegankelijk licht bewoont (6:16). 
Geen mens kan God zien en leven (vgl. Ex. 33:20). We 
zien hierin Gods grote verhevenheid boven alles en 
allen. Toch openbaart God Zichzelf en is Hij zichtbaar en 
tastbaar geworden in Jezus onze Heer (zie verder).

11. De enige God (1:17; 2:5)

Verheven en bijzonder als Hij is, is de drie-ene God dan 
ook de enige God. Er is niemand zoals Hij en er is geen 
God buiten Hem (Jes. 44:6, 8; 45:5, 21). Velen kunnen 
het God-zijn claimen of pretenderen aan Hem gelijk te 
zijn, maar niets is minder waar. Zij vergissen zich wel 
heel erg. God is absoluut uniek in Zijn wezen.

12. De Middelaar (2:5)

We hebben onder punt 2 gezien dat God de Heiland 
is. Dat komt in hoofdstuk 2 opnieuw aan de orde (2:3). 
In aansluiting daarop gaat het dan erover hoe God als 
Heiland mensen redt. Daartoe is een Middelaar nodig. 
Er is Iemand nodig die de hoogheilige God met zondige 
mensen kan verzoenen. Er moest een oplossing komen 
voor de zonde van de mens, om die weg te kunnen 
doen. Jezus is de Middelaar, die Zichzelf heeft gegeven 
tot een losprijs, opdat alle mensen kunnen worden 
gered. Hij is ook de enige Middelaar. Hij is de Enige die 
de prijs van de verlossing kon betalen. Alleen door Zijn 
offer kunnen mensen worden behouden door de Heiland 
(vgl. Joh. 14:6; Hand. 4:12).

13. De Mens (2:5)

Om de Middelaar te kunnen zijn is de Zoon van God 
volkomen Mens geworden. Hij was en is God van alle 
eeuwigheden en tot in alle eeuwigheden (zie punt 11; 
vgl. Jes. 9:5; Rom. 9:5). Maar Hij is evenzeer ten volle 
Mens geworden. Alleen zó kon Hij het noodzakelijke 
reddingswerk van God volbrengen (Hebr. 2:14-15).

14. De enige Heerser, de Koning der koningen en 
Heer der heren (6:15)

De aanleiding voor deze drie namen of titels die Paulus 
noemt in dit vers, spruit voort uit de gedachte aan 
Christus’ glorieuze komst, waarbij Hij in heerlijkheid zal 
verschijnen (vs. 14). Als de nederige Mens heeft Hij het 
verzoeningswerk volbracht tijdens Zijn eerste komst op 
aarde. Bij Zijn wederkomst zal Hij echter de heerschappij 
over de aarde op Zich nemen. Hij zal dan, zichtbaar 
voor alles en iedereen, de enige Heerser zijn. Hij is 
dan de Koning der koningen en de Heer der heren (vgl. 
Openb. 17:14; 19:16). Hij heeft dan ook de allerhoogste 
heerschappij, boven alles wat maar gezag heeft. Dan zal 
Hij heersen en besturen als de opperste Regeerder, die 
alle macht heeft en universele heerschappij bezit.

15. De rijke Gever (6:17)

Na dit heerlijke vooruitzicht van de glorieuze verschijning 
van de Heer Jezus Christus als de allerhoogste 
Machthebber, volgt een blik op het heden. Wie de 
grootheid van de Heer Jezus beseft, moet zeker niet 
hoogmoedig zijn, zelfs als hij rijk is. Daarentegen moet 
men beseffen dat alles wat er tijdens dit leven is en 
wat iemand bezit, door God – die een rijke Gever is – 
geschonken is. We zien hier hoe deze bijzonder hoge 
en verheven God een hart vol liefde en zorg heeft.
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‘Tot de grondvesten van de bergen zonk ik neer; de 
grendelen van de aarde waren voor altoos achter mij. 
Toen trok U mijn leven uit de groeve omhoog, o, Here, 
mijn God! Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht 
ik de Here, en mijn gebed kwam tot U in Uw heilige 

tempel’ (Jona 2:6-7).

In Jona 2 zit Jona in de buik 
van de vis, het is er stil en 
donker. Maar in Jona zelf is 
het niet stil, in zijn innerlijk 
gaat het hevig tekeer. Maar 

ten slotte komt hij tot rust. 
Jona deelt met ons zijn gevoelens, zijn worstelingen, 
zijn angst en zijn hoop. Het is goed als wij dat ook met 
elkaar doen. De door de HERE beschikte grote vis heeft 
een veelzijdige functie: 

1. Het is een transportmiddel, een soort taxi, waardoor 
de HERE Jona brengt waar Hij hem wil hebben. 

2. Het is ook een gevangenis. Jona is er van elke 
bewegingsvrijheid beroofd en hij kan niets aan zijn 
lot veranderen. 

3. De vis is bovenal een leslokaal, waar hij intens leert 
bidden. 

Het gebed dat Jona hier bidt, laat ons veel zien van het 
bidden in het algemeen. In de eerste plaats is er een 
duidelijke aanleiding voor zijn gebed. Hij bidt omdat hij 
in grote nood en in een uitzichtloze situatie is. Waar is 
hij, terwijl hij bidt? Hij zit in de buik van een vis, in totale 
duisternis gehuld. Dat toont in de tweede plaats dat de 
weg naar de hemel altijd openstaat voor elk gebed, wáár 
wij ons ook bevinden (vgl. Hand. 16:25). 

In de derde plaats is duidelijk tot Wie hij bidt. Jona bidt 
tot de HERE, zijn God, in Wie hij gelooft en met Wie hij 
een persoonlijke relatie heeft. En, ten vierde, wat bidt 
hij? Zijn gebed is niet een gebed om redding, maar 
een belijdenis en een dankzegging voor verkregen 
uitredding. Hij spreekt tot “zijn God” (vers 1), en in vers 6 
heeft hij het over “mijn God”. Deze uitspraken laten zijn 
vertrouwen op God zien. Ondanks het feit dat hij voor 
God op de vlucht is gegaan, beseft hij dat God hem niet 
heeft losgelaten. 

Jona waant zich in het dodenrijk. Op de plaats van de 
dood is alle eigenbelang weg. Hij is hier helemaal op 
zichzelf teruggeworpen. Elk verzet is gebroken. Zo 

verkeert hij in de juiste houding voor God, en God kan 
hem nu brengen waar hij moet zijn. Veel van wat Jona 
hier bidt, herinnert aan de Psalmen. Jona moet er goed 
in thuis zijn geweest, en ze in zijn hart hebben geborgen. 

Nu kan de Geest hem die 
gedeelten in herinnering 
brengen en hem dit laten 
zeggen. Omdat Jona de 
teksten goed kent, kan hij 

steun en troost eruit putten. 
Zo zijn de Schriften ook voor ons bedoeld (Rom. 15:4). 
Wat Jona ervaart, komt overeen met Psalm 42:7. Daar 
horen we eigenlijk Christus bidden, terwijl Hij aan het 
kruis hangt. Maar Hij verkeerde in nood en ellende en 
werd onder de ‘baren en golven’ van Gods oordeel 
bedolven ten behoeve van anderen. Hij maakte Zichzelf 
één met de zonden van anderen; daardoor voelde Hij 
Zich niet slechts alleen, maar was Hij daadwerkelijk 
alleen in de drie uren van duisternis. Toen, en toen 
alléén, werd Hij door God verlaten. 

De situatie waarin Jona zich bevindt, schrijft hij niet toe 
aan wat de zeelieden met hem hebben gedaan (Jona 
1:15). Ook spreekt hij niet over een ongeluk. Nee, in wat 
hem is overkomen erkent hij het handelen van God als 
gevolg van zijn eigen ongehoorzaamheid (vers 3). De 
zeelieden waren alleen maar de uitvoerders van Gods 
tuchtiging. Het is belangrijk boven de omstandigheden 
uit te kijken en te zien dat God daarachter staat. Jona 
vernedert zich onder de krachtige hand van God (1 Petr. 
5:6-7). Bevrijding voor iemand in nood kan alleen komen 
als de hand van God in die nood wordt opgemerkt en 
wordt erkend. 

Jona zegt verstoten te zijn uit Gods ogen (vers 4), terwijl 
hijzelf ervoor had gekozen een weg te gaan die bij God 
vandaan voerde (Jona 1:3). Hier ervaart hij wat dit is. De 
verschrikking van de hel is dat iemand daar verstoten 
is uit Gods ogen. Er is voor een mens niets zo vreselijk 
dan van God gescheiden te zijn. Zo is ook het geluk van 
de hemel gelegen in het feit dat we dicht bij God zullen 
zijn. Op aarde kan iemand zich zo voelen alsof God hem 
verstoten heeft, en niet meer naar hem omkijkt; dat is 
een grote smart (Ps. 31:23; 40:27; Jes. 49:14). 

Na zijn doodsnood lijkt het met Jona afgelopen te zijn. Zo 
ervaart hij het in elk geval. Dat zou ook zo zijn geweest, 
wanneer God niet tussenbeide was gekomen (1 Sam. 
2:6; Ps. 30:3). Maar Hij kwam tussenbeide. Als alle hoop 
op redding verloren lijkt, doet Hij in Jona de herinnering 

inleiding tot de profeet Jona

Deel 3
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herleven aan Hem, voor Wie geen situatie uitzichtloos is. 
In het hart van Jona leeft het geloof in de reddende God 
op. Hij erkent Hem als de Bron van het leven, die hem 
het leven teruggeeft. 

We voelen wel aan hoe het 
hart van Jona steeds meer 
tot rust komt. In plaats 
van zijn wanhoop begint 
de hoop steeds meer in 

zijn hart te gloren. Die hoop 
kan nooit het gevolg zijn van 

veranderde omstandigheden, want hij was nog steeds in 
de buik van de vis. Hij had geen oriëntatiepunt, hij was 
in inktzwarte duisternis. Hij weet niet waar hij heengaat. 
Toch zegt hij vol geloof dat hij de HERE opnieuw zal 
aanschouwen in Zijn heilige tempel (vers 4b), en dat zijn 
gebed tot God is gekomen in Zijn heilige tempel (vers 7)! 

Dit mag de ervaring zijn van ieder die in zijn leven in 
een situatie verkeert waarin elke uitweg lijkt afgesloten. 
Weet dan dat God er is. Het is Gods bedoeling dat wij 
door zulke situaties leren wat Paulus heeft geleerd, toen 
hij zei: “Geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder 
uitweg” (2 Kor. 4:8). Als Jona aan het leven wanhoopt, 
denkt hij aan de HERE en bidt hij tot Hem. Hij heeft de 
hand van God gezien in de storm en in het lot, maar in 
zijn diepste nood ziet hij op God Zelf. Als het gebed tot 
God komt, helpt en redt Hij ook.

Hoewel Jona nog in de buik van de vis verkeert, is hij 
toch terug bij God. Jona heeft een nieuwe ervaring 
van Gods goedheid opgedaan. Overweldigd door Zijn 
goedertierenheid over hem, de wegloper, ziet hij het 
grote verschil tussen de levende God en de dode, nietige 
afgoden (vers 8). Geen nietige afgod kan zó redden. 
Jona was geen afgodendienaar in de gebruikelijke zin 
van het woord, maar wel in een bepaald opzicht. Want 
hij had de HERE prijsgegeven om zichzelf te dienen, hij 
had zichzelf in het middelpunt geplaatst. Dat had hem in 
de grootste ellende en in de diepste nood gebracht. 

Nu hij tot deze conclusie is gekomen, wil hij de dwaasheid 
van zo’n handelwijze aan iedereen bekendmaken. Na 
zijn waarschuwing aan wie het maar wil horen om geen 
nietige afgoden te dienen, richt hij zich weer tot de HERE. 
Hij wil Hem eren met lofoffers (Ps. 50:23). Hij wil de HERE 
als offerstieren de belijdenis van zijn lippen aanbieden 
(Hos. 14:3). Zijn hart is vol dankbaarheid vanwege Wie 

de HERE is, en vanwege wat Hij heeft gedaan. Wat heeft 
de HERE gedaan? Hij heeft Zijn dienaar een onvergetelijke 
les geleerd, waarbij Hij hem heeft gespaard. 

De slotwoorden van zijn gebed geven aan dat hij zijn 
redding volkomen aan de HERE toeschrijft. Het is uit 
met zijn tegenstreven. Hij verwacht nu alles van Hem. 
Dat is het moment waarop de vis hem op het droge 
uitspuwt. Het is ermee zoals met de man over wie het in 
Romeinen 7 gaat; die leeft ook tussen hoop en vrees. Hij 
probeert naar Gods geboden te leven, en het lukt maar 
niet. Steeds gericht op zichzelf, zoekend naar kracht 
in zichzelf, wordt hij alsmaar wanhopiger. Zijn totale 
wanhoop komt tot uiting in de woorden: “Ik ellendig 
mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?” 
(Rom. 7:24). 

Die woorden luiden de oplossing, de redding in. Hij 
heeft gevraagd: “Wie zal mij verlossen?” Dat betekent 
dat hij het niet langer van zichzelf verwacht, maar van 
iemand anders. Die Ander is Jezus Christus, zoals blijkt 
uit het volgende vers: “God zij echter dank door Jezus 
Christus onze Heer!” Die belijdenis brengt de man om 
zo te zeggen op het droge, en dat vanuit het moeras 
waarin hij steeds verder wegzonk. Het ‘droge’ wordt in 
Romeinen 8:1 als volgt omschreven: “Zo is er dan geen 
veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn”.

Nu de ongehoorzame dienaar tot volledige overgave is 
gekomen, wordt hij uit zijn benarde positie bevrijd. Zodra 
de HERE aan de vis hiertoe opdracht geeft, spuwt deze 
Jona uit op het droge. Er hoeft geen herhaald bevel te 
komen. Redeloze dieren voeren opdrachten van God 
vlugger uit dan redelijk denkende mensen. We weten niet 
precies waar Jona op het droge is gezet, maar het kan 
best in de buurt van Joppe (Jafo, nu Jaffa) zijn geweest. 
Vanaf daar was hij de verkeerde weg ingeslagen. Dit zou 
passen bij de wijze waarop God handelt als Hij iemand 
herstelt. Iemand die is afgeweken, moet eerst terug naar 
het punt waar de afwijking is begonnen. Vaak is het punt 
van afwijking het toelaten van een bepaalde zonde in 
het gedachteleven, zonder die direct te veroordelen. 
Na de gedachte volgt meestal de daad. Daarom moet 
niet alleen de daad worden veroordeeld, maar ook de 
gedachte. Wat iemand in zijn denken toelaat, is in het 
algemeen bepalend voor zijn gedrag.

Gebed: ‘Heer, leer mij mijn worstelingen in het geloof te 
delen met U en met anderen’.

Het heil is van 
de Here!
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Er was bij deze trouwe dienstknecht van Jezus 
Christus niets dat aantrekkelijk was voor het 
natuurlijke hart, of aangenaam voor het vlees. 
Een christendom dat het pelgrimskleed heeft 
afgelegd en de hemelse roeping verzaakt, is 
voor de natuurlijke mens veel aantrekkelijker. 
Deze ervaringen zouden iemand ongelukkig 
maken, maar zo was het niet bij Paulus. 

Zijn geluk hing niet af van de mate van 
eenstemmigheid met de gelovigen, hoeveel waarde 

die ook had in zijn ogen. Zijn geluk hing ook niet af van zijn 
dienstwerk, hoewel dit had bijgedragen aan zijn vreugde 
en vertroosting. Zijn geluk lag buiten al die dingen in de 
handen van Hem, bij Wie geen verandering of schaduw van 
omkeer is. De apostel was ervan overtuigd dat Hij machtig 
was het aan Hem toevertrouwde pand te bewaren tot die 
dag (2 Tim. 1:12). 

Hij ging voorwaarts, het oog steeds gericht op het einddoel. 
De Heer en de dingen die boven zijn, vulden zijn hart. En 
naarmate zijn einde naderde, straalden deze dingen hem 
met steeds toenemende glans tegen.
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In Leviticus 11 staat welke dieren als 
voedsel door de Israëlieten mochten worden 
gegeten en welke niet. In de geestelijke 
toepassing voor de leden van de gemeente, 
Gods volk in onze tijd, betekent het ‘eten’, 
dat we iets in onze gedachten en ons hart 
opnemen en het geestelijk verwerken. 
Onreine dieren stellen moreel en geestelijk 
kwaad voor. Reine dieren stellen voor wat 
goed is voor ons geestelijk leven. De les is 
dat wat wij zien en lezen, bepalend is voor 
de vorming van ons karakter als christen. 
Is het gezonde lectuur, dan zal dat ons 
geestelijk leven gezond maken en gezond 
houden. Als wij ons voeden met Christus, 
zal Hij in ons zichtbaar worden.

De reine dieren hebben twee positieve 
kenmerken: ze moeten herkauwen en 
geheel gespleten hoeven hebben. De 
geestelijke toepassing van het herkauwen 
(daar beperk ik me nu even toe) is dat we 
echt overdenken wat we lezen, en het de 
tijd geven op ons te laten inwerken. Als 
we de Bijbel lezen of iets over de Bijbel, 
moeten we dat niet vluchtig doen, ook niet 
snel en veel, maar rustig en bedachtzaam 
en daarna het nog eens lezen en erover 
nadenken.

We worden dagelijks overspoeld door een 
vloed van informatie. Nagenoeg al die 
informatie nemen we waar, zonder er verder 
over na te denken. Als iets ons interessant 
lijkt, lezen we snel iets meer van de inhoud, 
zonder ons er echt in te verdiepen. We 
zijn dan ‘scannend’ aan het lezen. In een 
aantal gevallen blijft het daarbij. Dan is 
scannend lezen een gewoonte geworden. 
De oorzaken daarvan laten zich niet 
moeilijk raden. De diepgang in het lezen is 
verdwenen. Tragisch is dat dit ook zijn effect 
heeft op het lezen van de Bijbel. Het lijkt 
erop dat het scannend lezen van de Bijbel 
rap aan terrein wint. Even snel wat lezen, 
kijken of ik er wat aan heb, om vervolgens 
onze aandacht – ook maar weer voor een 

moment – aan een van die andere talloze 
ook zo interessante onderwerpen te geven. 
Zo hollen we van het ene naar het andere 
berichtje. Van een echt rustig en aandachtig 
lezen van de Bijbel is geen sprake meer. 
Dat is een groot verlies, en een gemis dat 
grote geestelijke schade tot gevolg heeft.

Onlangs las ik in een interview met Tony 
Reinke naar aanleiding van diens boek 
‘Lees!’ enkele behartigenswaardige 
opmerkingen, die ik graag met u deel: ‘De 
Schrift is een feestmaal voor de ziel. Als 
je de Bijbel scannend leest, is het alsof je 
slechts langs dat opgediende feestmaal 
heen loopt. Je raakt geestelijk ondervoed, 
hoewel je het voedsel vlak voor je hebt 
staan. Dat maakt je ook gevoelig voor de 
vijandige golven en stormen die door de 
cultuur heen trekken. Maar een christen die 
een geduldige lezer is geworden, ontvangt 
de diepe vreugde van God in het zien van 
de glorie van Jezus Christus. Dat is de 
vervulling van Gods doel met lezen.’

Hij raadt ouders aan een ‘langzame manier 
van lezen voor te doen aan hun kinderen’. 
Verder zegt hij: ‘Als je jonge kinderen 
thuis hebt en samen in je huisgodsdienst 
de Bijbel leest, is het verstandig om niet 
te snel te lezen en niet over onbekende 
woorden heen te stappen. Sta erbij stil en 
leg moeilijke woorden uit en zorg ervoor dat 
iedereen de bedoeling begrijpt. Het gaat 
erom de betekenis te ontdekken, niet om de 
tekst ‘af te handelen’. (…) De onzichtbare 
God spreekt tot ons door zijn Zoon, via de 
bladzijden van de door de Heilige Geest 
geïnspireerde Bijbel. Zo’n visie op tekst en 
taal is geweldig, die verdient het verdedigd 
te worden.’ Ik hoop dat dit nummer van 
Rechtstreeks ertoe bijdraagt dat het lezen 
van de Bijbel, waar dan ook, rustig en met 
intense aandacht gebeurt. Namens de 
redactie, Ger de Koning 

Van de redactie
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Deel 2

Wij zien de Heer Jezus gaan van heerlijkheid tot 
heerlijkheid gedurende die hele wonderbare weg van de 
schoot van de maagd tot in de hemel. 

De heerlijkheid van de menselijke natuur schitterde in 
Zijn Persoon toen Hij uit de maagd geboren werd. De 
heerlijkheid van de wet schitterde in Zijn handel en 
wandel, toen Hij opgroeide en 30 jaar lang leefde in 
onderdanigheid aan Zijn ouders. De heerlijkheid van 
Hem die alle gerechtigheid vervulde, schitterde in Zijn 
doop door Johannes. De heerlijkheid van de Vader 
openbaarde Hij in Zijn gang door de steden en dorpen 
van Israël. En de kennis van de heerlijkheid van God 
schijnt nu in het aangezicht van Christus, die uit de dood 
is opgestaan, opgevaren ten hemel en zich gezet heeft 
ter rechterhand van de Majesteit in de hoge. 

Als we zo Zijn heerlijkheid 
nagaan van de schoot 
van Zijn moeder af tot 
in de hemel wil ik u 
voorhouden wat iemand 

eens heeft gezegd over 
Zijn hemelvaart: ‘In de hemel-

vaart van Elia openbaren zich de kenmerken van 
de hemelvaart van Christus. Deze echter is, zonder 
opgenomen te worden in een vurige wagen, daar Hij 
door zo’n vurige doop niet behoefde gereinigd te worden 
en geen wagen nodig had om Hem op te nemen, in eigen 
kracht van de aarde opgestegen en met Zijn menselijk 
lichaam in de hemel opgenomen’. Deze uitspraak getuigt 
van Zijn heerlijkheid, reinheid en de beloning van Zijn 
verzoeningswerk. 

Maar de evangeliën geven ons meer voorbeelden 
van de heerlijkheid die Hem wacht en van Zijn kracht. 
De verheerlijking op de berg (Luc. 9:28vv.), de intocht 
in Jeruzalem (Luc. 19:28vv.), en de wens van enkele 
Grieken op het feest (Joh. 12:20vv.), tonen ons het 
Koninkrijk in enkele van haar aspecten. Bij deze 
bijzondere gelegenheden wordt ons Zijn heerlijkheid 
voor ogen gesteld. De hemel en de aarde, de plaats 
rondom de troon in de hemel, Israël en Jeruzalem met 
alle heidenen uit de vier windstreken worden hier gezien, 
Hem ontvangende op een wijze die met hun toestand en 
hun vermogen overeenstemt. 

Bij de verheerlijking op de berg zien we Hem in hemelse 
heerlijkheid. Daar ontvangt Hij de eer die Hem toekomt. 
Hij wordt hier verheerlijkt en Zijn kleding wordt blinkend 
wit. De personen, die tot het Koninkrijk behoren, 

verschijnen in heerlijkheid om Hem te ondersteunen 
vanwege zijn uitgang te Jeruzalem. Mozes aan de ene 
en Elia aan de andere kant; maar de Heer Jezus, als 
de bron van alle heerlijkheid, in het midden. Hier zien 
we Hem in Zijn volmaaktheid en waardigheid in hemelse 
heerlijkheid. Hij wordt daar persoonlijk verheerlijkt en “de 
zomen van Zijn gewaad vervulden de tempel” (Jes. 6:1). 

Bij Zijn intocht in Jeruzalem 
zien we Hem in Zijn 
ontvangst door Zijn volk 
Israël. Hij ontvangt daar 
de eer die Israël Hem op 

dat moment wilde geven. 
De eigenaar van het ezelsveulen erkent Zijn hoogste 
rechten als Heer. Hier kon Zijn kleding niet zo heerlijk 
schitteren, zoals dat eerder het geval was op de berg 
der verheerlijking. Maar de mensen spreidden hun eigen 
kleren uit op de weg en omringden Hem met de vreugde 
van het Loofhuttenfeest. Er zijn dan geen verheerlijkte 
heiligen bij, die hun heerlijke woning verlaten om Hem 
bij te staan, of uit te gaan om Hem te begroeten en te 
eren. Maar de inwoners van Jeruzalem juichen Hem toe 
als hun Koning. 

En de Grieken, als vertegenwoordigers van de volken, 
staan klaar om aan het feest deel te nemen en zullen ook 
in de toekomst Hem eren als de Heer van het feest, zoals 
Zacharia het reeds van te voren aangaf (Zach. 8:20-23; 
14:17). De Heer Jezus wees op dat ogenblik weliswaar 
Zijn koningschap af (Joh. 12), want Zijn ure was nog niet 
gekomen. Er waren enkele Grieken gekomen om op het 
feest te aanbidden en ze wilden Jezus zien. Dan zegt 
de Heer Jezus dat het uur gekomen is dat de Zoon des 
mensen verheerlijkt zal worden. Maar eerst moest Hij 
sterven, zoals een tarwekorrel die in de aarde valt en 
sterft en als hij sterft en niet alleen blijft, draagt hij veel 
vrucht in de dag van de oogst (Joh. 12:24). 

Maar de uitroep van het 
volk: “Hosanna! Gezegend 
is Hij die komt in de Naam 
van de Heer, de Koning 
van Israël” (Joh. 12:13), 

was slechts van tijdelijke 
aard. We weten dat, ondanks 

deze voorbijgaande geestdrift van de menigte, zowel 
zij als de geestelijke leiders van het volk Hem spoedig 
zouden verwerpen en dat de vijandschap van de volken 
en van het ongelovige Israël bij de kruisiging zichtbaar 
zou worden. 

een oVerdenking oVer 
het leVen Van de heer 

Jezus christus

zoals het in vier verschillende karakters wordt 
voorgesteld in de vier evangeliën
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Toch is Zijn heerlijkheid, ondanks de houding van de 
kant van de mensen bij deze gelegenheden, reeds een 
voorafschaduwing van wat Hem staat te wachten in 
die dag, waarin hemel en aarde en de hele schepping 
van Hem zullen getuigen en Hem zullen eren en 
verheerlijken. Men zal dan Zijn tegenwoordigheid in de 
wereld erkennen op een wijze die Hem waardig is. Wat 
een heerlijk vooruitzicht is dat! Laten onze harten zo van 
Hem vervuld zijn, dat ook wij uitzien naar dat moment, 
waarin Hij in deze wereld tot Zijn eer zal komen. 

Maar wij zien die heer-
lijkheid nog niet, zoals 
de evangeliën daarvan 
getuigen. Helaas kijken 
wij veelal niet op die 

manier naar God, zoals het 
eenvoudige geloof vereist. Wij 

hebben onze eigen gedachten over God en dat is min 
of meer tot onze schade. Maar de apostel Paulus toont 
ons de waarde van die heerlijkheid in 2 Korintiërs 4:6: 
“Want de God die gezegd heeft: `Uit duisternis zal licht 
schijnen`, Die heeft geschenen in onze harten tot de 
lichtglans van de kennis der heerlijkheid van God in het 
aangezicht van Jezus Christus”. Onze harten moeten 
niet langer tevreden zijn met onze eigen godsdienstige 
gedachten en vroomheid, maar bezig zijn met dit beeld 
van God, en daarin onze zaligheid en rust vinden. 

De werking van de Heilige 
Geest door de apostelen, 
hetgeen tot uiting komt in 
de prediking tot zondaars 
of gelovigen of door het 

onderwijs in de brieven, 
heeft als doel Jezus Christus te 

openbaren. De Heilige Geest spreekt door de evangeliën 
op dezelfde wijze. Het heeft allemaal betrekking op 
Jezus Christus. In veel schriftplaatsen worden wij 
opgeroepen alles van Hem te verwachten. Er is niets 
bij van onszelf. Het is alles in en door Hem. God heeft 
Zichzelf in Christus geopenbaard in ons leven. Koningen 
en profeten hebben naar dit voorrecht verlangd, maar 
het niet ontvangen. Wij wel en het is van onschatbare 
waarde. Wij behoeven onze kennis van God niet te 
ontlenen aan een beschrijving. Wij weten, dank zij een 
persoonlijke openbaring, wie en wat Hij is. Hij is het 
beeld van onze God en Vader. “Wie Mij heeft gezien, 
heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9). ‘Zijn beeld is klaar in 
Hem te lezen. Hij is het die Uw hart verblijdt’, zegt een 
lied. Het evangelie is het evangelie van de heerlijkheid 
van Christus, die het beeld van God is. In de Schrift 
openbaart God Zichzelf door Zijn daden. Maar de Schrift 
gebruikt niet dezelfde methode om Hem te beschrijven. 
God heeft de openbaring van Zichzelf niet toevertrouwd 
aan de pen van een geïnspireerde schrijver. Christus 
heeft in Zijn genade zichzelf willen openbaren in Zijn 
handelen, in Zijn woorden en in Zijn daden. Dit zijn de 
eenvoudige en betrouwbare mogelijkheden om Hem te 
leren kennen en waardoor iedere zoekende Hem kan 
vinden. 

Daarom zien wij in Zijn leven een voortdurende 
werkzaamheid. Daarin ligt een diepe betekenis. Steeds 
weer bracht Hij Zijn God en Vader onder de aandacht 
van de zondaars. Deze altijd aanwezige ijver in woord 

en daad toont ons hoezeer Hij ernaar verlangde dat wij 
Zijn God en Vader zouden leren kennen. 

De wens van de Heer was 
dat we meer van Hem 
zouden willen weten, en 
waarom die kennis zo 
goed, heerlijk en nuttig is. 

Want ze voorziet in onze 
behoeften en zal ons tot zegen 

zijn. Niet door verhandelingen of voordrachten, maar 
door de afhankelijkheid van Hem in onze persoonlijke 
omstandigheden leren wij Hem werkelijk kennen. Hoe 
eenvoudiger wij zijn van hart en hoe meer we zullen 
zijn als de kinderen (Matt. 18:3), des te eerder zullen wij 
Hem vinden en leren kennen. De goddelijke natuur zien 
we in Zijn Persoon, het goddelijke karakter in Zijn leven. 
En dit geeft inhoud aan ieder facet van Zijn leven, hoe 
klein, hoe toevallig, hoe gewoon het ook mag schijnen. 
Want wie het leven van de Heer Jezus volgt, leert God 
kennen in Zijn goddelijke, morele heerlijkheid. 

En het is deze heerlijkheid 
die zichtbaar was in het 
aangezicht van Christus. 
Moeten nu de zondaars 
reageren zoals Israël dat 

deed bij het zien van de 
heerlijkheid op het aangezicht van 

Mozes? Moet de Heer Jezus voor de arme, van zonde 
overtuigde mens een deksel op het aangezicht leggen, 
zoals Aäron en de Israëlieten dat destijds Mozes zagen 
doen?

De Samaritaanse in Johannes 4 werd overtuigd van 
zonde, even diepgaand en volledig als ooit de wet van 
de Sinaï had kunnen doen. De Heer Jezus had al de 
geheimen van haar hart blootgelegd. Maar trok zij zich 
terug? De zondares in de tempel in Johannes 8 staat voor 
de Heer Jezus als iemand die door de wet veroordeeld 
werd tot steniging. Maar verbergt zij zich? Heeft zij 
onderkend wie het was die zei: Wie van u zonder zonde 
is, laat die het eerst een steen op haar werpen, waarna 
haar beschuldigers één voor één vertrokken?

En de discipelen, die elke 
dag met Hem optrokken, 
waren zij bevreesd voor 
Hem? Wensten zij dat Hij 
ver van hen verwijderd zou 

zijn, omdat zij aanvoelden 
dat Zijn tegenwoordigheid 

te heilig voor hen was? Niets van dat alles. Zij werden 
verdrietig als Hij er over sprak dat Hij hen ging verlaten. 
En toen zij meenden Hem verloren te hebben, ontmoette 
Maria Magdalena hen. Zij trof hen treurend en wenend 
aan, en zij geloofden haar niet toen zij sprak over de 
opgestane Heer (Marc. 16:10). Nooit in hun omwandeling 
met Hem bemerkten zij dat er een sluier op Zijn gezicht 
lag. Ook wanneer Hij hen iets moest verwijten was dat 
niet het geval. Die verwijten, soms heel scherp, waren 
voor hen nooit te vergelijken met de donder van de 
Sinai (Ex. 20:18). 

Zijn beeld is 
klaar te lezen

Kennis die 
aansluit bij onze 
behoeften

Zijn zichtbare 
heerlijkheid

Een bedekte 
heiligheid en 
heerlijkheid

Lichtglans van 
de kennis van die 
heerlijkheid
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‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig 
leven en Ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want 

Mijn vlees is ware spijs en Mijn bloed is ware drank. Wie 
Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in 

hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik 
leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door 

Mij’ (Joh. 6:54-57).

De Heer Jezus is het brood dat uit de hemel is 
neergedaald om ons het leven te geven. Hij is het ware 
brood, het brood van God, het levende brood. Als iemand 
van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid (Joh. 
6:51). Wij die van nature dood zijn in onze overtredingen 
en zonden, krijgen door het geloof deel aan Hem. Dat 
wordt hier symbolisch voorgesteld door het ‘eten’ van 
het brood des levens. Door het geloof ontvangen wij 
Zijn leven, het eeuwige leven. Zo worden wij als nieuwe 
mensen in verbinding gebracht met de lévende en 
waarachtige God, de lévende Vader – de Bron van het 
leven. 

De uitdrukking ‘de levende Vader’ staat in tegenstelling 
tot de dóde afgoden. De afgoden zijn nietig en ijdel, het 
werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar 
spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet (Ps. 115:4-
7). Wij moeten ons van deze dode dingen, van deze 
lege en zinloze goden bekeren tot de levende God, 
die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is, 
heeft gemaakt (Hand. 14:15). En het bloed van Christus 
moet ons geweten reinigen van dode werken, om de 
levende God te dienen (Hebr. 9:14). Hebben wij ons 
van de afgoden tot God bekeerd om de levende en 
waarachtige God te dienen (1 Tess. 1:9)? Kennen wij 
de levende Vader? Hebben wij de Zoon als ons leven 
(Kol. 3:4)? Die twee voorrechten zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden; ze horen bij elkaar. Wie de 
Zoon kent, kent ook de Vader; zo iemand heeft zowel 
de Vader als de Zoon (1 Joh. 5:11-12). Christus is de 
Weg tot de Vader; niemand komt tot de Vader dan door 
Hem (Joh. 14:6). Door de Heer Jezus aan te nemen als 
onze Heer en Heiland, krijgen wij deel aan de blijvende 
levensgemeenschap met de Vader en de Zoon. Wij 
worden ingevoerd in de kring van de familie van Gods 
kinderen. De Vader noemt ons Zijn kinderen, en de Zoon 
noemt ons Zijn broeders. Hij is de Eerste onder vele 
broeders (Rom. 8:29). 

Er is nog iets waarop wij hier moeten letten. ‘Zoals de 
levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de 
Vader’, zegt de Heer Jezus, ‘zo zal ook hij die Mij eet, 
leven door Mij’ (Joh. 6:57). Wie zich figuurlijk gesproken 
voedt met Christus, wie steeds van Hem ‘eet’ als het 

levende brood, die ontvangt van Zijn leven en blijft 
in Hem en Hij in hem. Zo’n gelovige lééft door Hem, 
krachtens Hem, uit hoofde van Wie Hij is. Wat is het 
volmaakte Model, de hemelse Maatstaf van dat leven en 
van de gemeenschap tussen de gelovige en Christus? 
Dat is Christus Zelf, en Zijn eigen gemeenschap met 
de levende Vader, Zijn liefde tot Hem, Zijn volkomen 
afhankelijkheid van Hem die Hem in deze wereld heeft 
gezonden. 

Het nieuwe leven wordt onderhouden doordat wij ons als 
christenen telkens weer geestelijk voeden met Christus 
als het levende brood, want ‘wie Mijn vlees eet en Mijn 
bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem’ (Joh. 6:56). Dit 
wederzijdse ‘blijven’ spreekt van levensgemeenschap, 
van een wederkerige relatie die instandgehouden 
wordt door de kracht van de Heilige Geest. Zoals de 
Israëlieten iedere dag aten van het hemelse manna, zo 
‘eten’ wij van het brood des levens dat uit de hemel is 
neergedaald. Het eten van het vlees van de Zoon des 
mensen verwijst ook naar het eten door de Israëlieten 
van het paaslam. Dat is de grondslag van de verlossing. 
Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus (1 Kor. 5:7). 

Zo wordt het leven in vier stappen dóórgegeven: 

1. De levende Vader is de Oorsprong van het nieuwe 
leven van boven. 

2. De Zoon is als Mens op aarde gekomen en Hij heeft 
door Zijn intieme gemeenschap met de Vader het 
leven geopenbaard, zichtbaar gemaakt. 

3. Wij krijgen deel aan dit leven door te gelóven in 
Christus als Degene die voor ons is gestorven 
om ons levend te maken, door van Hem figuurlijk 
gesproken te ‘eten’. Zo worden wij ingevoerd in de 
levensgemeenschap met de Vader en de Zoon. 

4. Om het nieuwe leven te onderhouden en de 
gemeenschap ook praktisch te bewaren en te 
handhaven, moeten wij ons echter blijvend voeden 
met Christus als het levende brood. Door Zijn dóód 
heeft Hij ons het leven geschonken en is er een 
einde gemaakt aan ons zondige bestaan in het 
vlees. Daarom voeden wij ons dagelijks met een 
gestórven Christus, die Zijn vlees en bloed voor ons 
heeft overgegeven. 

Jezus is het Brood des levens,
uit de hemel neergedaald;

Hij schenkt aan de ziele voedsel,
waar geen and’re spijs bij haalt.

Meditaties oVer de VadernaaM

De levende Vader

Hugo Bouter
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De boeken en de perkamenten

Hij wenste voor de tijd die hem nog restte de boeken 
en de perkamenten bij zich te hebben, die hij bij 
Carpus in Troas had achtergelaten (waarschijnlijk vóór 
zijn tweede gevangenschap). Wat er in die boeken en 
perkamenten stond, wordt hier niet gezegd. Waren 
het kopieën van zijn brieven, of delen van het Oude 
Testament? We weten het niet. Maar we vergissen ons 
niet als we veronderstellen dat ze te maken hadden met 
zijn onderzoek van de Schrift en met heel zijn werk. 
Deze boeken en perkamenten hebben óns ook iets 
te zeggen. In Klein-Azië, waar allen zich van Paulus 
hadden afgekeerd, werden deze documenten daarom 
ongetwijfeld van steeds minder belang geacht. 

We weten niet zeker wat erin stond, maar de inhoud 
hield zonder twijfel verband met het onderwijs en de 
gedachten van de apostel. God heeft ook ons boeken 
en geschriften gegeven, die ons Zijn waarheid leren 
en die nuttig zijn voor de nieuwe mens. In de eerste 
plaats denken we dan aan Zijn Woord, het Oude en 
Nieuwe Testament. Waarderen we de Bijbel wel zoals 
het behoort? Kunnen we met de psalmdichter zeggen: 
‘Ja, Uw getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn 
raadslieden’. En: ‘Daarom heb ik Uw geboden lief, meer 
dan goud, ja dan fijn goud’ (Ps. 119:24, 127)? En met 
Jeremia: ‘Zo vaak Uw woorden gevonden werden, at ik 
ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns 
harten’ (Jer. 15:16)?

Daarnaast zijn er ook goede en waardevolle geschriften, 
die het Woord uitleggen en die ons helpen het biddend 
te onderzoeken. Waarderen we en gebruiken we deze 
door de Heer gegeven hulpmiddelen met een dankbaar 
hart? Ik weet dat velen hierop ‘Ja’ zullen zeggen. 
Wordt echter in de praktijk niet aan andere boeken 
en tijdschriften de voorkeur gegeven? Is de krant ’s 
morgens niet belangrijker? Denken we niet vaak dat 
we de dagelijkse gebeurtenissen nauwlettend moeten 
volgen en op de hoogte moeten blijven van de politiek? 
Als een christen hieraan de voorkeur geeft, zal de 
honger naar het hemelse voedsel snel verminderen. Zijn 
hart zal verdorren en zijn ziel verkwijnen.

De HERE zei tegen Jozua: ‘Dit wetboek mag niet wijken 
uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat 
u nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin 
geschreven is, want dan zult u op uw wegen uw doel 
bereiken en zult u voorspoedig zijn’ (Joz. 1:8). Wat in 
vroegere dagen de voorwaarde was om te slagen 
en te groeien, heeft nu nog steeds dezelfde waarde. 
En zelfs méér, omdat onze God en Vader al Zijn 

gedachten heeft geopenbaard in de geschriften van het 
Nieuwe Testament en ons inzicht heeft gegeven in de 
verborgenheden van Zijn hart.

Laten we niet vergeten te midden van het verval van 
de belijdende kerk de waarheid vast te houden en 
mondeling en schriftelijk in ere te houden. Laten we dit 
tonen door een wandel in het licht, in afzondering van de 
wereld met haar goddeloze karakter. Laat het een plaats 
hebben in ons gebed, zodat we waakzaam zijn en het 
licht niet onder de korenmaat plaatsen. Laten we ons 
licht laten schijnen, zodat allen die het huis binnengaan 
het zien. Laat de Heer niet genoodzaakt worden om 
onze kandelaar van zijn plaats weg te nemen.

Paulus zei tegen Timoteüs: ‘Maar jij, blijf in wat je geleerd 
hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je 
weet van wie je het hebt geleerd, en omdat je van jongs 
af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken 
tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is’  
(2 Tim. 3:14-15). Ook Timoteüs had zich, net zoals 
Paulus, van jongs af bezig gehouden met de heilige 
Schriften. Paulus wilde zijn laatste dagen vullen met 
de dingen die ware wijsheid verschaffen. Als zijn 
waarschuwingen van belang waren voor Timoteüs  
(2 Tim. 4:3-5), dan zijn ze nog belangrijker voor ons die 
leven in de laatste dagen.

Paulus zei ook tegen Timoteüs: ‘Beijver je spoedig tot 
mij te komen (…) Als je komt, breng dan de mantel 
mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb, en de 
boeken, vooral de perkamenten’. Deze eenvoudige en 
schijnbaar onbeduidende woorden laten ons dan ook 
heel veel zien van de apostel Paulus, namelijk in welke 
omstandigheden hij verkeerde en in welke tijd hij leefde.

de Mantel Van de apostel paulus

‘Als je komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten 
heb, en de boeken, vooral de perkamenten’ (2 Tim. 4:13).

Foto (jps): Jordaan Qaser El-Yahud
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de hades als de 
plaats Van piJn

Lucas 16:19-31

aardse zegeningen

Richteren 1:34-36
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De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus 
geeft ons inzicht in de gedachten en gevoelens van 
de mensen die in ongeloof zijn gestorven en hun ogen 
hebben toegesloten, om ze in de hades weer te openen.

1. De hades is de plaats van smart en van pijn (vs. 23, 
24, 25, 28). De rijke man ervaart ook lichamelijke 
pijn en hij heeft dorst in de vlam van het vuur (vs. 
24). Hij verlangt ernaar zijn tong te verkoelen met 
water, maar het wordt hem niet toegestaan door 
vader Abraham.

2. Het is ook de plaats van ontnuchtering en het besef 
van verlies. De rijke man ziet Abraham en Lazarus, 
die vertroost wordt; en hij realiseert zich hoe anders 
zijn toestand nu is.

3. Hij beseft de onomkeerbaarheid van zijn eigen 
situatie en vreest voor de toekomst van zijn vijf 
broers, als zij zich niet bekeren en serieus gaan 
luisteren naar Mozes en de profeten. Hij lijdt 
hieronder.

4. De rijke man beseft ook dat er voor hemzelf geen 
redding meer mogelijk is, en dat de hades geen 
uitgang heeft. Hij verlangt alleen naar enige 
verzachting van zijn pijn.

5. Het is voor hemzelf nu te laat om zich te bekeren 
en zijn beide gebeden kunnen niet worden verhoord 
(vs. 24-26; 27-31).

6. Wij vinden hier dus geen spoor van de 
vernietigingsleer, of een nirwana (= uitblussing van 
alle verlangens en begeerten); evenmin de gedachte 
aan een tijdelijk verblijf of een louteringsperiode 
(vagevuur), of een terugkeer in een andere aardse 
vorm van bestaan (reïncarnatie). 

7. Het is gelukkig nu nog de genadetijd voor allen die 
hier op aarde leven, en de dag van het heil voor 
allen die zich met oprecht berouw over hun zonden 
tot God wenden. 

(Uit het Duits vertaald en bewerkt)

De Amorieten zijn de eerste vijanden die Israël op zijn 
weg naar het beloofde land heeft ontmoet en verslagen. 
In Deuteronomium 2:24 staat dat God tot Zijn volk 
zegt een begin te maken met het in bezit nemen van 
de erfenis, door met de Amoriet te strijden. Deze strijd 
speelt zich af voordat ze door de Jordaan zijn gegaan. 
Het is een terrein dat zich niet in het beloofde land 
bevindt, maar aan de andere kant van de Jordaan. 

Het spreekt dus niet van de geestelijke zegeningen in de 
hemelse gewesten, maar van aardse zegeningen. Ook 
die zegeningen moeten veroverd worden; ook voor alle 
aardse zegeningen behoren wij God te danken. Onder 
aardse zegeningen kunnen we zaken verstaan als 
gezondheid, een goed huwelijk, een leuke baan, een fijne 
vakantie. Het zijn dus niet onze eigenlijke geestelijke, 
hemelse en eeuwige zegeningen. Aardse zegeningen 
bezitten we gemeenschappelijk met ongelovigen. Alleen 
is er dit verschil: de christen aanvaardt deze dingen 
uit Gods hand en dankt Hem ervoor en dat doet de 
ongelovige niet. 

Als de christen echter zulke zegeningen als 
vanzelfsprekend gaat beschouwen en er zelfs voor 
gaat leven, wordt hij door de Amorieten uit zijn erfdeel 
verdreven. Hij doet alles om gezond te blijven en 
vergeet dat hij in Gods hand is; hij doet alles om zijn 
huwelijk goed te houden en heeft nooit tijd om een ander 
geestelijk te dienen; zijn baan is hem alles, hij is een 
echte workaholic, wat ten koste gaat van het bezoeken 
van de christelijke samenkomsten; hij doet alles om van 
zijn volgende vakantie een nog groter succes te maken 
dan de vorige: reisgidsen bestuderen, de verschillende 
vakantiebestemmingen afwegen, zoveel mogelijk 
informatie tot zich nemen, om geheel voorbereid naar 
de uitverkoren bestemming te gaan. Maar er is geen 
belangstelling, geen inzet, geen tijd voor wat God bereid 
heeft voor degenen die Hem liefhebben. 

Gelukkig is het huis van Jozef zo oplettend dat het 
de Amorieten een halt toeroept. Gelukkig zijn er nog 
mensen in het volk van God die oog hebben voor de 
gevaren van de aardse zegeningen. Laten we naar hen 
luisteren en onze winst ermee doen. 

Ger de Koning
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Reizen nu

Er zijn in onze tijd allerlei soorten reizen. Zakenlui of 
politici kunnen een reis maken om ergens anders een 
overeenkomst te sluiten. Zij reizen ‘voor zaken’. Een 
docent kan met studenten gericht op reis gaan om ergens 
anders gebouwen of landschappen te bekijken of een 
wetenschappelijke instelling te bezoeken. Zo’n reis heet 
een studiereis. Je kunt ook reizen omdat je een familielid 
wilt bezoeken; het doel van de reis is dan familiebezoek. 
Voor zo’n reis hebben we geen apart woord. De meeste 
reizen in onze tijd zijn vakantiereizen. Dat kunnen reizen 
zijn, bedoeld om de vakantiebestemming te bereiken. 
Maar ook het reizen zelf wordt door velen als iets prettigs 
ervaren, hetzij doordat men reist op een manier die in de 
rest van het jaar niet aan de orde is – boot of vliegtuig – 
hetzij doordat men het gebruikelijke vervoermiddel zich 
laat bewegen langs plaatsen waar men niet elke dag 
komt en daardoor geniet van wat men onderweg ziet. Dit 
kan men allemaal samenvatten met het woord toerisme: 
het reizen is een doel op zichzelf geworden.

Reizen vroeger

Vroeger, in de tijd van de Bijbel – de oudheid – werd er 
eveneens gereisd. Maar wat voor reizen men toen ook 
maakte, er was één type reis dat niet voorkwam, en dat 
was de vakantiereis. Toerisme was de oudheid vreemd. 
Wat er nog het dichtst bij kwam, was de wetenschappelijke 
reis, de studiereis. De geschiedschrijver Herodotus (± 
484-425 v. Chr.) bijvoorbeeld reisde rond om mensen 
te interviewen en plaatsen te bezoeken in het kader 
van zijn historisch onderzoek. Mensen hadden in de 
oudheid geen vakantie, en reizen was nooit een doel 
op zichzelf. Reizen was gevaarlijk, niet comfortabel en 
dus vermoeiend. Reizen deed dan ook niemand voor 
zijn plezier! Kijk maar eens wat Paulus daarover schrijft: 
‘Driemaal heb ik schipbreuk geleden, een nacht en dag 
heb ik in volle zee doorgebracht. Dikwijls op reis, in 
gevaren van rivieren, in gevaren van rovers, in gevaren 
door volksgenoten, in gevaren door de volken, in gevaren 
in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op zee’ 
(2 Kor. 11:25-26). Bepaald geen tekst die uitnodigt een 
vakantietrip te maken!

Woorden voor reizen

In het Griekse Nieuwe Testament valt op dat woorden 
voor reis of reizen vaak het woord hodos = ‘weg’ als 
basis hebben. Ik noem de woorden hodeuoo (‘op reis 
zijn’: Luc. 10:33), hodoiporeoo (‘onderweg zijn’: Hand. 
10:9), en hodoiporia (‘reis’: Joh. 4:6; 2 Kor. 11:26). Dat 
reizen puur bedoeld was als middel om van A naar B te 

komen, blijkt met name uit het frequente gebruik van 
het woord dierchomai, dat letterlijk ‘doorheen komen’, 
vandaar ‘doorreizen’, ‘rondreizen’ betekent. Zie alleen al 
de volgende plaatsen in het boek Handelingen (Hand. 
8:4,40: 9:32,38; 10:38; 11:19; 13:6,14; 14:24; 15:3,41; 
16:6; 18:23,27; 19:1,21; 20:2,25).

Oriëntatie te land en ter zee

Hoewel de Romeinen zeker aan bewegwijzering deden 
met hun milliaria oftewel mijlpalen, was oriëntatie op zee 
natuurlijk een stuk moeilijker. Men bedreef bij voorkeur, 
als het ook maar enigszins kon, kustvaart, zodat er 
altijd land was waarop men zich kon oriënteren. Men 
wist ook precies waar de gevaarlijke plekken waren. In 
Handelingen 27:17 bijv. staat dat de zeelui bang waren 
op ‘de Syrtis’, een gevaarlijke zandbank, te worden 
geworpen. Overdag oriënteerde men zich daarnaast op 
de zon, en ’s nachts op de sterren. In de winter voer men 
in principe niet – alleen de avonturiers, de premiejagers, 
staken ’s winters vanuit Egypte de Middellandse Zee 
over naar Rome om daar graan af te leveren. Op zo’n 
in de winter varend Alexandrijns schip maakte Paulus 
als gevangene zijn reis naar Rome – en leed daarbij 
schipbreuk (Hand. 27:6).

reizen, Vroeger en nu

Gerard Kramer
W

oo
rd

S
tu

di
e



8

Er wordt uit de bundel Opwekking in tal van gemeenten 
uit volle borst gezongen. Soms zingen we bepaalde 
liederen zonder de diepte ervan te beseffen. Eén van die 
liederen is:

‘Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van mijn leven’ (Opw. 71).

Tijdens het zingen van dit lied heb ik me vaak afgevraagd 
of Jezus werkelijk de Heer van mijn leven is. Is Hij alleen 
de Heer van mijn hoofd, of ook van mijn hele leven? De 
vraag is niet hoeveel kennis ik van de Heer Jezus heb 
opgedaan uit de Bijbel, maar of Hij werkelijk de Heer 
is van mijn leven. De geschiedenis van de roeping van 
de eerste discipelen bij het meer van Gennesaret werpt 
licht op deze vraag.

‘Het gebeurde nu,  
toen de menigte op Hem 
aandrong en het woord 

van God hoorde, dat Hij bij 
het meer van Gennesaret 

stond’ (vs. 1).

Het was vroeg in de ochtend, de zon was nog maar net 
over het meer van Gennesaret opgegaan. Naar Zijn 
gewoonte had Jezus Zich afgezonderd om in de stilte 
het aangezicht van de Vader te zoeken (vgl. Luc. 4:42). 
Maar het duurde niet lang of de mensen kregen te horen 
waar Hij Zich bevond. Massaal trokken zij erop uit om 
Hem te zoeken, hongerig als ze waren om het woord 
van God te horen. 

Met het aanbreken van de dag waren de mensen erop 
uitgetrokken om het woord van God te horen. We kunnen 
ons meteen afvragen wat het óns waard is om het woord 
van God te horen. 

De vrouwen die met Jezus waren meegekomen uit 
Galilea, stonden later ook vroeg op. Ja, héél vroeg! 
Niet om het woord van God te horen, want Jezus was 
gestorven en begraven. Ze stonden vroeg op om hun 
geliefde Heiland een laatste dienst te bewijzen: ‘Op de 
eerste dag van de week, toen het nog zeer vroeg was, 
kwamen zij bij het graf met de specerijen die zij hadden 
bereid (Luc. 24:1). De specerijen die zij thuis hadden 
bereid, waren bestemd voor hun gestorven Heiland. 

De specerijen spreken van de dank en de aanbidding 
die wij Hem op zondag mogen brengen bij de tekenen 
van brood en wijn, die ons eraan herinneren dat onze 
geliefde Heiland voor ons op het kruis is gestorven. 

Hoe gaan wij eigenlijk naar de samenkomsten van de 
gemeente? Hebben wij thuis specerijen bereid? Met 
andere woorden: Is ons hart vol dank en aanbidding als 
wij naar de samenkomst gaan, of is het leeg?

Zijn wij ook bereid om ‘zeer vroeg’ op te staan om het 
woord van God te horen en de Heer Jezus de eer te 
bewijzen die Hem toekomt, of draaien we ons nog een 
keer om? ‘Nog even slapen, nog even sluimeren, nog 
even liggen met gevouwen handen’ (Spr. 6:10). Het 
gevolg is: ‘Daar komt uw armoede over u als een snelle 
loper en uw gebrek als een gewapend man’ (Spr. 6:11). 
Geen tijd om te bidden, geen tijd om de Bijbel te lezen 
en geen tijd om specerijen te bereiden. Armoe troef!

‘En Hij zag twee schepen 
bij het meer liggen; de 
vissers nu waren van 

boord gegaan en spoelden 
de netten. Hij nu ging 

aan boord van één van de 
schepen, dat van Simon was, en vroeg hem iets van 
het land af uit te varen; en terwijl Hij zat, leerde Hij de 

menigten vanuit het schip’ (vs. 2-3).

Niemand wilde ook maar één woord missen van de 
woorden die Jezus sprak. De mensen kwamen van alle 
kanten naar voren om het woord van God te horen. Jezus 
kwam hierdoor in het gedrang, en Hij zag twee schepen 
bij het meer liggen. Hij ging in één van de schepen, dat 
van Simon was. Hij vroeg hem om iets van het land uit 
te varen, zodat Hij door allen gezien en gehoord kon 
worden. Hij ging zitten en leerde de menigte vanuit het 
schip.

Simon had de hele nacht hard gewerkt en hij verlangde 
naar zijn bed! Maar toen de Heer hem vroeg of Hij zijn 
vissersboot mocht gebruiken, aarzelde hij geen moment. 
Hij stond zijn vissersboot af, zijn tijd, zijn bed en zijn 
energie. De Heer dwingt niemand om zijn bezittingen, 
tijd en energie aan Hem af te staan, maar we zullen 
zien dat iedereen die gehoor geeft aan Zijn stem alleen 
gezegend kan worden. We gaan er dus niet op achteruit 
(Matt. 19:27-30)! Eén van de zegeningen die Simon 
had moeten missen als hij naar huis was gegaan, was 
het onderwijs van de Heer. Maar nu zat hij op de eerste 
rang!                     

Ben ik bereid mijn bezittingen af te staan aan de Heer 
Jezus als Hij die nodig heeft? Mijn boot, mijn auto, mijn 
huis, mijn geld, mijn tijd, mijn slaap, mijn...?

Bij het meer van 
Gennesaret

Luisteren naar 
de Heer

Jezus, de heer Van MiJn leVen

 Lucas 5:1-11

Peter Cuijpers
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‘Toen Hij nu ophield met 
spreken, zei Hij tot Simon: 
Vaar uit naar de diepte en 
werpt uw netten uit voor 
een vangst. En Simon 

antwoordde en zei: Meester, 
de hele nacht dóór hebben wij ons ingespannen en 
niets gevangen; op uw woord echter zal ik de netten 

uitwerpen’ (vs. 4-5).

Toen Jezus ophield met spreken, zei Hij tot Simon: ‘Vaar 
uit naar de diepte en werp uw netten uit voor een vangst’ 
(vs. 4). Eerst had Jezus aan Simon gevraagd om ‘iets’ 
van het land weg te varen. Nu vraagt Hij hem om naar 
de diepte uit te varen. De Heer neemt ons niet meteen 
mee naar de diepte, eerst kijkt Hij of wij bereid zijn ‘iets’ 
van het land af te varen (vs. 3). Als wij hiertoe, om wat 
voor reden dan ook, niet bereid zijn, moeten wij niet 
verwachten dat Hij ons meeneemt naar de diepte. Want 
dat is waar Hij Zijn heerlijkheid aan ons wil openbaren. 

Opnieuw wordt Simon op de proef gesteld. Gehoorzaamt 
hij Jezus of niet? Hoewel hij tegensputtert, doet hij toch 
wat Jezus van hem vraagt. Doorslaggevend is dat hij 
Jezus ‘Meester’ noemt, Iemand die boven hem staat. Op 
Zijn woord zal hij de netten uitwerpen. 

Simon was meester op het gebied van de visvangst. 
Niemand die hem hierover iets kon leren. Toen Jezus 
hem dan ook vroeg naar de diepte uit te varen, meende 
hij de Heer erop te moeten wijzen dat dit verspilde 
tijd en energie was. Iedere visser weet immers dat de 
vissen zich overdag op grote diepte schuil houden! Als 
het ‘s nachts al niet lukt om iets te vangen, kunnen we 
het overdag helemaal vergeten. En als er één is die uit 
ervaring spreekt, dan ben ik het wel: Simon! Tegen alle 
logica in doet Simon echter wat Jezus van hem vraagt; 
hij vaart uit naar de diepte om de netten uit te werpen.

Jezus stelt ons geloof soms op de proef door van ons 
dingen te vragen die tegen al onze logica ingaan. Hoe 
reageren wij hierop? Gaan we tegensputteren en de 
Heer de les lezen? Of doen we wat Hij ons opdraagt, 
ook al gaat dit tegen onze logica in en is er onwil van 
onze kant? 

Toen Naäman gevraagd werd om zich zeven keer in de 
Jordaan onder te dompelen, naar het woord van Elisa, 
werd hij toornig en sputterde hij tegen; hij had daar zijn 
eigen gedachten over! Als één van zijn dienaren hem 
niet had weten over te halen, zou hij tot zijn dood toe 
melaats zijn gebleven (2 Kon. 5). 

Toen de Heer in Johannes 9 modder op de ogen van de 
blindgeborene streek, en hem vervolgens de opdracht 
gaf om zich in de vijver van Siloam te gaan wassen, had 
de man kunnen zeggen: Wat een vreemde opdracht, dít 
doe ik niet! Dit had gekund, maar dan zou hij voor altijd 
blind zijn gebleven. Geloven is tegen beter weten in 
doen wat de Heer van ons vraagt. Alleen dit soort geloof 
kan door Hem gezegend worden. 

En toen zij dit hadden 
gedaan, omsloten zij een 
grote massa vissen, en 
hun netten scheurden. 

En zij wenkten hun 
metgezellen die in het 

andere schip waren, om hen te komen helpen, en zij 
kwamen; en zij vulden beide schepen zodat zij bijna 

zonken’ (vs. 6-7).

De gehoorzaamheid van Simon werd beloond. In 
de diepte openbaarde de Heer Zich aan Simon en 
zijn metgezellen. Wat niemand voor mogelijk had 
gehouden gebeurde: toen zij hun netten uitwierpen 
en binnenhaalden, zat er zoveel vis in dat de netten 
begonnen te scheuren. De netten waren zo vol, dat 
zij hun metgezellen riepen om hen te helpen. Toen 
de vangst aan boord was, waren de schepen zo diep 
geladen dat zij bijna zonken. 

We kunnen de Heer maar beter op Zijn woord geloven 
en doen wat Hij ons opdraagt. In de diepte ontvangen 
we niet alleen een overvloed aan zegen, maar daar kan 
de Heer Zich ook aan ons openbaren. 

Sommige christenen blijven hun hele leven in het 
ondiepe. Om wat voor reden dan ook zoeken ze de 
diepte niet op. Ze lopen keurig in het rijtje mee: ze lezen 
trouw hun Bijbel en kalenderblaadje, ze gaan op zondag 
naar de samenkomst, bezoeken de huiskring enz. Maar 
toch missen ze iets. Ze hunkeren naar een geloofsleven 
dat sprankelend is! Deze geschiedenis leert ons dat dit 
mogelijk is. Wie Jezus in zijn levensschip toelaat en zich 
door Hem naar de diepte laat leiden, zal overvloedig 
gezegend worden en bijzondere dingen meemaken. 

‘Toen nu Simon Petrus 
dit zag, viel hij aan de 

knieën van Jezus neer en 
zei: Ga uit van mij, want 
ik ben een zondig mens, 

Heer. Want verbazing had 
hem en allen die bij hem waren, aangegrepen over de 

vangst van de vissen die zij hadden gedaan, en evenzo 
ook Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeüs, die 

deelgenoten van Simon waren’ (vs. 8-10a).

Simon Petrus had al heel wat wonderbaarlijke dingen 
meegemaakt met de Heer. Hij had gezien hoe zieken 
werden genezen en demonen werden uitgeworpen, 
maar dit alles had er niet toe geleid dat hij aan de knieën 
van Jezus was neergevallen. Het wonder dat hij nu had 
gezien, steeg boven al de wonderen uit die hij eerder 
had gezien. Jezus had zich zojuist geopenbaard als 
Heer en Meester over de schepping. 

De ogen van Simon Petrus waren opengegaan. Jezus 
is méér dan een profeet of een gewoon mens!

Afsteken naar de 
diepte

Een wonderbare 
visvangst 

Zelfkennis

 Vervolg op pagina 12
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‘Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineve, 
overeenkomstig het woord des Heren. Nineve nu was 

een geweldig grote stad, van drie dagreizen. 

En Jona begon de stad in te gaan, een dagreis, en hij 
predikte en zei: Nog veertig dagen en Nineve wordt 

ondersteboven gekeerd! 

En de mannen van Nineve geloofden God en riepen een 
vasten uit en bekleedden zich, van groot tot klein, met 

rouwgewaden’ (Jona 3:3-5).

Jona krijgt nu voor de 
tweede keer de opdracht 
naar Nineve te gaan 
(Jona 3:1). God geeft Zijn 

dienaren vaak een tweede 
kans. Voorbeelden daarvan 

in het Nieuwe Testament zijn Petrus en Johannes 
Marcus. God is de God van de herkansing. Toch geeft 
Hij niet altijd gelegenheid tot een herkansing, want soms 
is de ongehoorzaamheid van dien aard dat Hij met 
zo’n dienaar niet verder kan. De man Gods uit Juda is 
daarvan een voorbeeld (1 Kon. 13:20–22). 

Jona krijgt wel een tweede kans, maar geen andere 
opdracht. De inhoud van zijn prediking is ongewijzigd. 
Ook is er niets veranderd aan de boosheid van de 
mensen in Nineve. Het is van groot belang de prediking 
van het evangelie en van de waarheid in het algemeen op 
geen enkele manier bij te stellen of aan te passen. Jona 
heeft ook geen campagne georganiseerd, advertenties 
geplaatst en beroemde sprekers ingehuurd. Plotseling 
verschijnt hij daar. De verschijning en de prediking 
van de vreemdeling Jona moeten veel opzien hebben 
gebaard. Nooit eerder zal er iemand zijn geweest, die zó 
op de zonden van de stad heeft gewezen en het oordeel 
van God heeft bekendgemaakt.

Jona predikt ook niet om populair te worden. Daar 
is de inhoud van zijn boodschap niet naar. Evenmin 
reduceert hij zijn harde boodschap tot een slap aftreksel. 
Onverschrokken schalt zijn stem door de straten van 
Nineve en roept hij de woorden die hij van de HERE moet 
spreken. De prediking van het oordeel is op zichzelf een 
bewijs van de genade van God. De aanzegging van het 
oordeel is immers nog niet de voltrekking ervan! Nineve 
krijgt zelfs nog veertig dagen uitstel. In die tijd kunnen ze 
laten zien welke uitwerking de prediking op hen heeft.

De prediking van Jona is 
kort (in de oorspronkelijke 
tekst staan slechts vijf 
woorden): “Nog veertig 
dagen en Nineve wordt 

ondersteboven gekeerd!” 
(vs. 4). Maar wat een machtige 

prediking, en wat een geweldige uitwerking! Nergens 
anders in de Bijbel vinden we zo’n uitwerking van Gods 
woorden, want de hele stad komt tot geloof in God! Het 
wonder dat zich hier voltrekt, is vele malen groter dan 
dat van de vis die Jona opslokte. Jona is een teken. De 
inwoners houden zich echter niet bezig met Jona, maar 
met wat hij zegt, de boodschap van God. Ze hebben 
het woord van de prediking van God ontvangen, en het 
zoals Paulus zegt “aangenomen niet als een woord van 
mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods woord” 
(vgl. 1 Tess. 2:13). 

De prediking van Jona maakt diepe indruk, ze heeft 
niet slechts een oppervlakkig effect. Dat blijkt wel uit 
het vasten dat wordt afgekondigd. Alle vertier wordt 
uitgebannen. De mannen van Nineve richten zich 
uitsluitend op God. Door het dragen van rouwkleding 
laten ze hun innerlijke toestand van verslagenheid zien. 
De rouwkleding is geen camouflage, maar een oprechte 
uitdrukking van berouw. Ze beseffen de ernst van hun 
situatie. Het oordeel dreigt. Wie tot dit besef is gekomen, 
realiseert zich ook dat er maar één mogelijkheid is om 
aan het oordeel te ontkomen: door verootmoediging en 
schuldbelijdenis, en vertrouwen op Gods genade. 

De uitwerking van de prediking is zo spontaan, dat 
niemand op een woord van de koning wacht (vs. 5). 
Maar ook de koning sluit zich bij de algemene rouw aan. 
Zijn eerste reactie is dat hij opstaat van zijn troon (vs. 
6a). Hij zegt hiermee als het ware dat hij afstand doet 
van zijn gezag, vanwege het misbruik dat hij ervan heeft 
gemaakt. Tevens ligt in die handeling de erkenning van 
het gezag van een meerdere. Dat aspect zien we ook bij 
andere koningen die van hun troon opstaan, zoals Eglon 
(Richt. 3:20) en Nebukadnessar (Dan. 3:24). Zolang de 
mens meent zijn eigen leven te kunnen besturen, zit het 
‘ik’ nog op de troon. Het eerste gevolg bij iemand die 
overtuigd raakt van Gods gezag over zijn leven, is dat hij 
van zijn troon afkomt. 

Maar daarbij blijft het niet. Het tweede dat de koning 
van Nineve doet, is zijn opperkleed afleggen. Hiermee 
zegt hij als het ware dat hij al zijn waardigheid heeft 
verspeeld. Ten derde doet hij ook een rouwgewaad aan, 
en sluit zich dus aan bij het volk in hun rouw. Hij erkent 

inleiding tot de profeet Jona

Deel 4
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Maak u op, ga 
naar Nineve

De uitwerking 
van Jona’s 
prediking

Nineve Adad poort (bron: Wikipedia)

http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Nineve
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nineveh?uselang=nl#mediaviewer/File:Nineveh_Adad_gate_exterior_entrance_far2.JPG
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dat er bij God geen aanzien van de persoon is, zoals 
Paulus zegt: “Want er is geen onderscheid. Want allen 
hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid 
van God” (Rom. 3:23b-24). 

Maar de koning gaat nog een stap verder: hij neemt zijn 
plaats in te midden van de as (vs. 6b). De as is de plek 
waaruit alle leven is verdwenen en er ook geen enkele 
hoop bestaat dat het nog tevoorschijn komt. Als hoofd 
van het volk beseft hij zijn grotere verantwoordelijkheid 
in het voorgaan in het kwaad. Vanuit dit dieptepunt 
begint hij op een andere manier het volk te besturen. 
Zonder het zich nog bewust te zijn voert hij het volk terug 
naar God.

Het diepe besef van het dreigende onheil en de 
rechtvaardigheid daarvan blijkt uit de oproep om 
“met kracht tot God” te roepen (vs. 8). Een algemeen, 
gedachteloos uitgesproken gebed heeft geen effect. 
Dat is niet de uiting van iemand die overtuigd is van de 
noodtoestand waarin hij zich bevindt. Wie wel hiervan 
overtuigd is, zal alles op alles zetten om een omkeer 
in zijn lot te brengen. Waar dit lot samenhangt met het 
handelen van God, zal hij God voortdurend aanroepen 
in het gebed. De Heer Jezus nodigt ons Zelf uit tot een 
dergelijk volhardend, ononderbroken bidden in een 
gelijkenis die Hij uitspreekt (Luc. 18:1-8). Hij spreekt 
die uit naar aanleiding van de noodsituatie die Hij in de 
verzen ervoor heeft geschilderd (Luc. 17:20-37). 

Van bekering is pas 
sprake als iemand heel 
eerlijk tegen God zegt, 
bijvoorbeeld: ‘Ik heb 
gelogen’. Dit heet: de 

zonden belijden. Uit volle 
overtuiging stemt zo iemand 

ermee in dat hij inderdaad niet te vertrouwen is. Het is 
de erkenning dat het van binnen, in het hart, niet deugt. 
Bovendien erkent zo iemand dat zijn zonde de straf van 
God met zich meebrengt, dat het rechtvaardig zou zijn 
als God hem voor zijn zonden in de hel zou werpen. 

Bekering is dus geen oppervlakkige zaak, maar een 
diepgaand werk in de ziel. Het gaat niet om het gevoel, 
maar om het geweten. Het geweten moet in het licht van 
God komen. We kunnen zeggen dat bekering inhoudt: 
naar God toegaan om jezelf te veroordelen in Zijn 
tegenwoordigheid. Het sluit ook in: voor Hem belijden 
dat er tot nu toe geen gehoorzaamheid aanwezig was, 
en dat het leven als gevolg daarvan door en door fout 
was. Tevens zal er berouw zijn over het feit dat hij of zij 
tot nu toe zó heeft geleefd; en men zal daarvan afstand 
nemen. 

Al deze aspecten van de bekering zien we bij de inwoners 
van Nineve. Zoals in Jona 1:2 de boosheid van Nineve 
tot God is opgestegen, zo stijgt nu het berouw op. God 
hoort hen niet alleen roepen, Hij ziet ook de verandering. 
De mensen brengen vrucht voort, de bekering waardig. 
Die vrucht is de bekering van hun boze weg. Er worden 
geen dierlijke offers gebracht, maar ze brengen het offer 
van een verbroken geest en een verslagen hart (vgl. Ps. 
51:19).

De Ninevieten voelen dat het mogelijk is dat God Zijn 
oordeel niet zal uitvoeren, hoewel Jona hierover niets 
heeft gezegd (vs. 9). Er is het algemene besef van de 
goedheid van God. De woorden “Wie weet” maken hun 
gezindheid duidelijk. Ze eisen geen vergeving, en ze 
claimen geen genade. In hun belijdenis komt niets voor 
wat ze aan God aanbieden om Hem gunstig te stemmen 
en zelf iets te verdienen. De redding is op grond van 
geloof, niet op grond van werken. 

Als God de oprechte bekering van de Ninevieten ziet, 
krijgt Hij berouw over het aangekondigde kwaad, “en Hij 
deed het niet” (vs. 10). Nu moeten we goed bedenken 
dat het berouw van God nooit iets te maken heeft met 
het erkennen van een verkeerde daad. God doet nooit 
iets verkeerd. Het element van spijt over verkeerd 
handelen kan bij God nooit aanwezig zijn. Als God 
ergens berouw over heeft, wil dat zeggen dat Hij in Zijn 
regeringswegen terugkomt op iets wat Hij van plan was 
te doen, maar waarin Hij verandering aanbrengt doordat 
Hij ziet dat men zich anders is gaan gedragen. God kan 
dus berouw hebben in die zin, dat Hij terugkomt op Zijn 
plan om mensen te zegenen of te straffen, doordat hun 
wegen aanleiding hiertoe geven. Duidelijke voorbeelden 
hiervan staan in Jeremia 18:7-8; 26:2-3. Hieruit blijkt dat 
de mens geen marionet is, en God geen onvermurwbare 
God. 

Gebed: ‘Dank U dat U een God bent, Die na falen 
een nieuwe kans geeft. Helpt U mij die nieuwe kans te 
benutten en Uw opdracht zonder enige aanpassing met 
Uw hulp uit te voeren.’Oprechte 

bekering
Het oude Nineve is de stad Mosul in het huidige Irak 

 (Bron: Google)

https://www.google.nl/maps/place/Ninavah+Ruins/@36.3608192,43.1658464,4924m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x880941304c31bf48?hl=nl
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Vervolg van pag. 9

In zijn vissersboot bevond zich God Zélf, 
geopenbaard in het vlees (vgl. 1 Tim. 3:16). 
Dit bewustzijn deed hem op zijn gezicht vallen, 
en bracht hem tot de uitspraak: ‘Ga uit van mij, 
want ik ben een zondig mens, Heer’. 

Simon Petrus werd zich ervan bewust dat Gods 
heiligheid en zijn eigen zondigheid elkaar niet 

verdragen. Ieder mens moet op het punt komen, 
waarop hij zijn eigen zondige hart ontdekt! We 

kunnen lange tijd met Jezus optrekken zonder dat we 
ons realiseren wie of wat we van nature zijn, en met Wie we 
eigenlijk te maken hebben. Er komt echter een moment dat 
Jezus Zichzelf aan ons gaat openbaren. 

Als dat moment aanbreekt, zal heel ons leven veranderen. 
Dan is het niet langer theoretische kennis die we uit de Bijbel 
hebben opgedaan, maar bevindelijke kennis, omdat we aan 
den lijve ervaren dat Jezus leeft en bemoeienis heeft met 
ons leven. Voor de één kan dit, net als bij Simon Petrus, een 
ingrijpende gebeurtenis zijn in de beslommeringen van het 
dagelijks leven, en voor de ander kan het een wonderbare 
genezing zijn van een ongeneeslijke ziekte (Luc. 5:12-16). 
Dit moment, dat voor iedereen heel persoonlijk is, maakt 
duidelijk met Wie we te maken hebben. Zijn goddelijk licht 
boort zich dan als een pijl in ons hart en doet ons aan Zijn 
knieën neervallen. Zelfs Johannes, de discipel die Jezus 
liefhad, viel als dood aan Zijn voeten toen hij zichzelf zag in 
het licht van de opgestane Heer (Openb. 1:17). 

Daarom een persoonlijke vraag: Ken je Jezus alleen maar 
uit de Bijbel, of is er een moment in je leven geweest dat Hij 
Zich persoonlijk aan jou heeft geopenbaard? Wat maakt het 
verschil?

‘En Jezus zei tot Simon:  
Wees niet bang, van nu 

aan zul je mensen vangen. 
En nadat zij de schepen op 
het land hadden getrokken, 

verlieten zij alles en volgden 
Hem’ (vs. 10b-11).

Het is een goede zaak als iemand zijn zondige ‘ik’ ziet in 
het licht van de Heer Jezus en uit eerbied aan Zijn knieën 
neervalt. In het Oude Testament wordt dit ‘de vreze Gods’ 
genoemd. Zij die God vrezen, hoeven niet bang te zijn. Aan 
dit soort mensen kan de Heer Zichzelf openbaren. Alleen 
degenen die weten dat in henzelf, dat is hun vlees, niets 
goeds woont (Rom. 7:18), zijn geschikt om voor Hem een 
bepaalde dienst te verrichten. De dienst die de Heer voor 
Simon in petto had, was dat hij een ‘visser van mensen’ zou 
worden. 

De gebeurtenis op het meer van Gennesaret heeft heel 
het leven van Simon en zijn metgezellen veranderd. Nadat 
zij de schepen op het land hadden getrokken, verlieten zij 
alles. Zij gaven hun aardse beroep op en volgden Hem. 
Vanaf dat moment was Jezus de Heer van hun leven. 

Een slotvraag: Is Jezus werkelijk de Heer van mijn leven? 
Zo ja, waaruit blijkt dit dan?

Het dienen van 
de Heer

http://get.adobe.com/nl/reader/


Mag ik u even meenemen naar een 
onderdeel van de rechtspraak in het oude 
Israël? Een Israëliet die iemand per ongeluk 
had gedood, kon vluchten naar één van 
de zes vrijsteden die hiertoe apart waren 
gesteld. Er waren drie steden in het land 
Kanaän en drie in het Overjordaanse 
(Num. 35:14). Als vast was komen te 
staan dat de Israëliet de doodslag zonder 
voorbedachten rade had gepleegd, dan 
mocht hij in de vrijstad blijven wonen. Dit 
betekende dan wel dat hij alles wat hij had 
moest achterlaten. Zijn familie, vrienden, 
kennissen, gezin: zij moesten nu omkijken 
naar al de dingen die hij haastig had 
achtergelaten. Hij moest rennen voor zijn 
leven naar de dichtstbijzijnde vrijstad (Deut. 
19:5). Alleen daar was hij gered van de 
dood en veilig voor de bloedwraak. Zodra 
hij daar was aangekomen, moest hij zich 
melden en uitleggen wat er was gebeurd.

Vanaf dat ogenblik was hij niet meer wie 
hij vroeger was geweest. Hij was een 
doodslager. Hij was niet meer iemand die 
zorgeloos kon genieten van zijn erfdeel. 
Hij was beroofd van de zegen door een 
ongeluk dat hem was overkomen, en nu 
eigenlijk een gevangene in een voor hem 
onbekende en ongewone positie. Hij moest 
zijn leven weer opbouwen in een stad die 
hij niet meer mocht verlaten. Want zodra 
hij het grondgebied van de vrijstad verliet, 
kon de bloedwreker hem doden. Hij moest 
nu eenmaal in zijn vrijstad blijven (vs. 28). 
Hij was vrij, maar gebonden. En iedereen 
in die stad kende hem nu. Het speelde ook 
geen rol meer hoe rijk hij was. Het was 
onmogelijk dat hij zich kon loskopen (vs. 
31). Er hing een bloedschuld boven zijn 
hoofd en voor die schuld was maar één 
zoenmiddel mogelijk. Zijn bloed, het bloed 
van de doodslager (vs. 33). Maar er was 
hoop! Er zou een tijd komen dat hij weer 
uit de vrijstad weg zou kunnen gaan. Hij 
zou weer elders in het land mogen wonen. 

Hij zou weer terug kunnen gaan naar zijn 
bezit. Want hij hoefde slechts te blijven tot 
de dood van de dienstdoende hogepriester. 
Maar hoelang zou dat duren?

Als we dit lezen, dan kunnen we ons 
voorstellen in wat voor situatie deze man 
was terechtgekomen. Hij lijkt een beetje 
op de mens in Romeinen 7:25, die zegt: 
‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit 
dit lichaam van de dood?’ Maar ook voor 
die mens is er hoop, want Romeinen 8:1 
begint met de woorden: ‘Zo is er dan nu 
geen veroordeling voor hen die in Christus 
Jezus zijn; want de wet van de Geest 
van het leven in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en de 
dood’. De wet veroordeelt en is krachteloos 
om te redden; gedane zaken nemen geen 
keer. Het was voor de wet onmogelijk om te 
bevrijden, maar God heeft Zijn eigen Zoon 
gezonden. De Here Jezus heeft voor de 
zonden verzoening bewerkt met Zijn eigen 
bloed. ‘Christus, gekomen als Hogepriester 
van de toekomstige dingen, door de grotere 
en volmaaktere tabernakel (...), is met Zijn 
eigen bloed eens voor altijd ingegaan in het 
heiligdom, en heeft een eeuwige verlossing 
verworven’ (Hebr. 9:11-12).

De man in de vrijstad kon pas vrijuit gaan, 
als bekend werd dat de hogepriester was 
gestorven. Pas vanaf dat moment kon hij 
weer gaan genieten van zijn zegeningen 
in het land, en zijn eigen erfdeel weer in 
bezit nemen. De vrijstad is de plaats waar 
men wacht op de vrijheid, die er is in Jezus 
de Messias. Wij mogen in deze tijd door 
genade reeds weten wat onze Hogepriester 
heeft volbracht. We kunnen met die kennis 
vrijuit gaan door Hem. Laten we Hem 
ervoor danken. Veel zegen toegewenst bij 
het lezen van dit nummer. Namens de 
redactie, Jan Paul Spoor

Van de redactie
Vrij-zijn in de vrijstad
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Deel 3

De discipelen bemerkten de heiligheid van Zijn 
tegenwoordigheid en zij waren beschaamd vanwege de 
overwegingen van hun eigen hart. Nooit echter wensten 
zij van Hem gescheiden te zijn. Dit geldt toch ook voor 
u en voor mij? Wat een voorrecht en wat een troost om 
met Hem de weg te mogen gaan in ons leven hier op 
aarde. 

Het is voor ons makkelijker een voornaam persoon thuis 
te ontvangen, dan bij hem op bezoek te gaan. Maar een 
bezoek van hem aan ons zou een goede aanleiding 
kunnen vormen om daarna bij hem op bezoek te gaan. 
We zien hem dan in zijn thuissituatie, die voornamer zal 
zijn dan de onze. Dit is ook van toepassing op de Heer 
Jezus en op ons. Wat een zegen ligt hierin besloten! Hij 
heeft als de Zoon des mensen ons op aarde opgezocht, 
Hij at en dronk bij ons en openbaarde Zichzelf in Zijn 
genade om op die manier ons vertrouwen te winnen. 

Hij handelde met ons 
als een Vriend. Hij heeft 
ons opgezocht in onze 
omstandigheden. Na Zijn 
opstanding uit het graf is 

Hij tot ons teruggekeerd. 
De verschijningen na Zijn opstanding hebben hier op 
aarde plaatsgevonden. Hij zou spoedig naar Zijn Vader 
terugkeren, maar Hij bleef nog een ogenblik bij de Zijnen 
om de gemeenschap tussen Hem en ons te versterken. 
Na Zijn opstanding was Hij voor hen dezelfde Persoon 
als daarvoor. 

Meerdere voorbeelden 
aangaande Zijn genade 
en karakter vóór Zijn lijden 
en na Zijn opstanding 

tonen dit duidelijk. De 
gebeurtenissen na Zijn 

gevangenneming hadden tussen de Heer Jezus en Zijn 
discipelen een verwijdering veroorzaakt, die zij nooit 
eerder hadden ervaren. Ze hadden Hem in hun ontrouw 
verlaten en waren gevlucht in het uur van Zijn arrestatie, 
terwijl Hij uit liefde voor hen het oordeel van God over 
de zonde zou ondergaan en zou sterven. Zij waren nog 
altijd die arme Galilese mannen, terwijl Hij uit de dood 
was opgestaan en bekleed was met alle macht in hemel 
en op aarde. 

Maar dat alles bracht geen verandering bij Hem teweeg 
tegenover Zijn discipelen. Paulus zegt in Romeinen 
8: ”Want ik ben verzekerd, dat dood noch leven, noch 

engelen noch overheden, noch tegenwoordige noch 
toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, 
onze Heer”. Dit is een kostbare constatering. 

Dezelfde Jezus, die zij tevoren hadden gekend, keerde 
bij hen terug. Hij toonde hun Zijn handen en Zijn zijde, 
opdat zij zouden weten dat Hij het Zelf was. En wij 
kunnen nog daaraan toevoegen dat Hij hun daarmee ook 
Zijn hart, gedachten en wegen toonde, Zijn meegevoel, 
aandacht en genegenheid, opdat zij ervan doordrongen 
zouden zijn dat Hij Dezelfde was. 

Ik hoef dit niet allemaal 
uit de evangeliën aan te 
tonen. Het is overduidelijk. 
Bij elke gelegenheid waar 

wij lezen van de opgestane 
Heiland, worden we ons dit 

bewust. In het boek Handelingen vinden we vele 
plaatsen die spreken van de opgestane Heer. Het is een 
en dezelfde Persoon, die eerst werd beschreven in Zijn 
dienst op aarde, toen na de opstanding en thans in de 
hemel. Het is een en dezelfde Jezus. Vanuit de hemel 
is het Zijn vreugde Zichzelf voor te stellen met de naam, 
die Hij onder ons en voor ons gekregen heeft: Jezus. De 
naam die Hem tot de onze maakt, omdat ook wij door 
het geloof in Hem uit God zijn geboren en daardoor 
deelhebben aan Gods genade en heil. In Handelingen 
9:6 lezen we dat er uit de hemel een stem klinkt: “Ik ben 
Jezus”, in antwoord op de vraag van Saulus: “Wie bent 
U, Heer?”

Wat kunnen we nog meer zeggen van Zijn 
goedgunstigheid, trouw, grootheid, eenvoud, heerlijkheid 
en genade; kenmerken die maatgevend dienen te zijn 
voor onze wandel hier op aarde. Wij weten wat Hij nu 
is, wat Hij tot in eeuwigheid zal zijn, en wat Hij altijd is 
geweest. We kunnen het lezen in de evangeliën. En wij 
kunnen, als we daaraan denken, onze weg op aarde 
vervolgen in alle rust en eenvoud. 

Geen onbekende God 
zullen we straks in de 
hemel ontmoeten. Hij 
is Dezelfde, gisteren 
en heden en eeuwig 

in Zijn eigen persoonlijke 
heerlijkheid. In Hem is geen verandering, noch schaduw 
van omkeer. Zo is het ook met de kennis die Hij van ons 
heeft in Zijn relatie met ons, in Zijn genegenheid voor 
ons en in Zijn wegen met ons. 

een oVerdenking oVer 
het leVen Van de heer 

Jezus christus

zoals het in vier verschillende karakters wordt 
voorgesteld in de vier evangeliën

J. G. Bellett
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Hij ging met 
ons om als een 
vriend

Het is een en 
dezelfde Persoon

Wij zullen geen 
onbekende God 
ontmoeten

Voor en na het 
kruis
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Na Zijn opstanding heeft Hij de discipelen nooit eraan 
herinnerd dat zij kort daarvoor Hem hadden verlaten. 
Dit toont ons Zijn liefde en genade. ‘Ik ken niemand’, 
heeft iemand eens gezegd, ‘zo neerbuigend goed, die 
Zichzelf zo heeft vernederd voor arme zondaars zoals 
ik. Ik vertrouw Hem in Zijn liefde méér dan wie ook. 
Niet alleen vanwege Zijn almacht als God, maar vooral 
vanwege de tederheid van Zijn hart. Nooit heeft iemand 
dit zo heerlijk en overtuigend geopenbaard als Hij. 
Niemand heeft mij zo’n vertrouwen ingeboezemd. Laat 
anderen naar ‘heiligen’ of engelen gaan, mijn vertrouwen 
is gericht op Jezus’. 

Maar dit is slechts een 
weerspiegeling van de 
morele heerlijkheid die in 
Hem werd onthuld. Hij was 

het toonbeeld van Gods 
heerlijkheid op aarde. We 

verlangen ernaar Hem te zien in Zijn volle heerlijkheid! 
Wie zou dat nu kunnen bevatten? Het moest getoond 
worden, voordat het beschreven kon worden. In Zijn 
wandel op aarde vertoonde de Heer Jezus Zichzelf 
als Mens zonder die volle hemelse heerlijkheid. Maar 
de glans ervan is door de Heilige Geest geopenbaard 
in de evangeliën. Wat een aantrekkingskracht moet er 
van Hem zijn uitgegaan voor het oog en het hart van 
de gelovigen, door de Heilige Geest geopenbaard! De 
apostelen getuigen daarvan. 

Vanuit hun geloof wisten 
zij weinig van Hem; en 
wat hun aardse, materiële 
belangen betrof, had 
het geen nut om Hem te 

volgen. En toch voelden ze 
zich met Hem verbonden. Zij 

hadden geen voordeel van Zijn macht om wonderen te 
doen. In werkelijkheid betwijfelden zij dat eerder, dan 
dat zij het toepasten. Wij hebben voldoende reden om 
aan te nemen dat Hij die macht niet tegenover hen heeft 
gebruikt om hen tot Zich te trekken. 

En toch bleven zij bij Hem en hadden voor Hem hun 
woonplaats en familie verlaten. Wat een invloed moet 
de Heer Jezus hebben gehad op de discipelen, die 
door de Vader waren getrokken! En die invloed en 
aantrekkingskracht van Hem werd ervaren door mensen 
van zeer verschillende aard: een Thomas, traag van 
hart en zwaarmoedig; maar ook een Petrus, vurig maar 
impulsief. Beiden volgden Hem en werden door Hem 
bewaard. 

Aan deze voorbeelden kunnen we steun ontlenen voor 
onszelf met betrekking tot de kostbaarheid van de 
Persoon van de Heer Jezus voor onze hart. We mogen 
het ook aannemen als onderpand van wat ons staat 
te wachten, als we met de verlosten van alle tijden, 
ongeacht huidskleur of afkomst worden verzameld uit 
alle landen en bij Hem zullen zijn voor eeuwig. 

Het zou ons verlangen moeten zijn Hem persoonlijk 
nog beter te leren kennen dan tot nu toe. Die kennis 
hadden de apostelen destijds in de verkondiging van het 
evangelie; de kracht en het gezag van die kennis voedde 
hun zielen. En het is voor ons nodig ook meer van die 
kennis te verwerven. 

Wij kunnen bezig zijn met 
meer van Hem te leren 
verstaan, en wij kunnen 
vorderingen daarin maken. 
Maar de discipelen, in al 

hun onwetendheid, laten ons 
met al onze feitelijke kennis ver achter zich wat betreft 
de kracht van de liefde tot Hem. Het gaat erom dat we 
ons in ons hart tot Hem voelen aangetrokken. Dit gaat 
boven de feitelijke kennis uit die wij van Hem hebben. 
Het zijn veelal eenvoudige gelovigen, die hartelijke liefde 
voor Hem hebben, maar in het algemeen is het vaak niet 
zo bij ons. 

Iemand heeft eens gezegd: ‘Het kenmerk van ons 
christelijk geloof bestaat hierin, dat al wat het inhoudt 
en al wat het te bieden heeft geconcentreerd is in één 
Persoon’. Dat is de kracht ervan, waar zoveel andere 
dingen als zwak dienen te worden aangemerkt. Het 
spreekt niet alleen van een Verzoener, maar ook van 
een Verlosser; niet alleen van verzoening, maar ook 
van verlossing. Je kunt het in beeld aanduiden als 
het zonlicht en al het andere is daarmee vergeleken 
maanlicht. Dit maanlicht kan mooi zijn, maar is koud, 
terwijl het zonlicht leven en licht is. 

Er is een groot 
verschil tussen het 
zich onderwerpen aan 
leerstellige waarheden en 
het zich werpen aan het 

warme, kloppende hart 
van de Heer Jezus; tussen 

het aannemen van een systeem en het zich hechten 
aan Zijn Persoon. Onze rijkdom is Christus, “in Wie al 
de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn” 
(Kol. 2:3). Hij is destijds niet slechts voor één generatie 
een Leraar en Heiland geweest, maar voor alle volgende 
geslachten. Hij is onze Heer en Heiland, die gestorven 
is, maar nu leeft en altijd aanwezig is en het leven geeft 
aan allen die in Hem geloven!

Ja, inderdaad, deze altijd tegenwoordige en levende 
Heiland in de evangeliën is voortdurend Zichzelf, zoals 
men Hem ziet of hoort. Hij is altijd de Leraar. Hij is 
Degene die altijd werkt. Er blijft voor de evangelisten 
maar weinig of niets over om te verklaren of uit te 
leggen. Dat geeft hun verhalen eenvoud en een tastbare 
waarheid. 

In Zijn relatie ten opzichte 
van de wereld die Hem 
omringde, zien we 
Hem tegelijk zowel als 
Overwinnaar, als Iemand 

die lijdt, en als Weldoener. 
Wat een morele heerlijkheid 

schittert in zo’n geheel! Hij heeft de wereld overwonnen, 
al haar verleidingen geweigerd. Hij heeft in deze wereld 
geleden en getuigenis gegeven van haar manier van 
doen. Hij zegende onophoudelijk en liet haar delen 
in Zijn genade en kracht. Haar verleidingen maakten 
Hem tot een Overwinnaar, haar bezoedelingen en 
vijandigheden deden Hem lijden, haar ellende maakte 
Hem tot een Weldoener. Wat een wonderbare 
combinatie!

Geen eigen 
belangen om 
Hem te volgen

Ons hart tot Hem  
getrokken

Onze rijkdom is 
Christus

Overwinnaar en 
Weldoener

Hij boezemt 
vertrouwen in
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De kleding van Aäron

De kleding van de hogepriester bestond uit zeven 
onderdelen, die uitvoerig worden beschreven in Exodus 
28 en 39 en Leviticus 8:

1. Het onderkleed, een witte lijfrok.

2. De gordel voor het onderkleed, gemaakt van 
veelkleurig weefwerk, maar zonder gouddraad zoals 
bij de gordel voor de efod.

3. Het bovenkleed geheel van blauwpurper, met 
granaatappels en gouden belletjes onderaan de 
zomen.

4. De priesterlijke efod, kunstig vervaardigd van goud, 
blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd 
(d.i. dubbeldraads) fijn linnen. Dit was een soort 
vest dat werd gedragen op het bovenkleed, met 
kostbare chrysopraasstenen ingevat in gouden 
kassen op de schouderstukken ter gedachtenis voor 
de Israëlieten.

5. De bijbehorende gordel van de efod, gemaakt in 
dezelfde kleuren, om de efod goed vast te binden 
op het bovenkleed.

6. Het borstschild (of: de borsttas) van de beslissing 
met twaalf edelstenen met de namen van de zonen 
van Israël, bovenaan verbonden met gouden 
kettinkjes aan de schouderstukken van de efod en 
onderaan met een blauwpurperen snoer en gouden 
ringen aan de gordel van de efod. In het borstschild 
bevonden zich de Urim en de Tummim, twee stenen 
om de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op 
het hart van de hogepriester te laten dragen.

7. De tulband of de hoed op het hoofd van de 
hogepriester, met een gouden plaat aan de voorkant 
– de heilige diadeem of kroon – en daarop de 
woorden gegraveerd: ‘Aan de HERE gewijd’ (‘De 
HERE heilig’).

Korte typologische uitleg

Het onderkleed was geweven van fijn linnen. Het was 
weefwerk, smetteloos wit. Wat een kleed, wat een 
weefsel! Zonder naad, uit één stuk geweven van boven 
naar beneden (vgl. Joh. 19:23). Het is de uitdrukking 
van de reinheid van de hemelse Mens, die God hier op 
aarde heeft verheerlijkt. Maar hoe kunnen wij spreken 
over het weefsel waarvan het gemaakt is, aangezien 
ons oude leven een afschuwelijk weefsel van zonde 
is geweest? Hoe kunnen wij spreken over dit kleed 
zonder gebrek, zonder naad, absoluut volmaakt, de 

volkomen eenheid van de Mens Christus Jezus? Deze 
volmaaktheid werd geaccentueerd door de gratie van 
Zijn Persoon, voorgesteld door het ingeweven patroon 
dat dit kleed versierde. Laten wij onze ogen openen 
voor deze heerlijkheid. Laten wij erover nadenken. 
Laten wij aanbidden. Dit was pas het eerste deel 
van de kleding van de hogepriester. Het was op zijn 
lichaam vastgebonden met de gordel, gemaakt van 
borduurwerk. Of er nu gedoeld wordt op Zijn volmaakte 
mensheid, waarvan het onderkleed spreekt, of op 
Zijn dienstbaarheid, voorgesteld in de gordel: alles 
is schoonheid en een prachtig sieraad (Ex. 28:2). 
De grootheid van Zijn Persoon wordt gezien in al Zijn 
woorden en werken.

Over het onderkleed kwam het blauwe bovenkleed; 
blauw is de kleur van de hemel zelf. Het spreekt ons 
van Christus als uit de hemel gekomen. Dit kleed kon 
niet scheuren en de opening voor het hoofd was in het 
midden (Ex. 39:23). Onderaan het bovenkleed waren 
gouden belletjes en granaatappels bevestigd, om en om 
een belletje en een granaatappel. Het is al moeilijk om 
te spreken over de mensheid van onze grote Priester, 
en het is nog moeilijker om te spreken over Zijn godheid 
en hemelse heerlijkheid. Toch is die geopenbaard 
op aarde: “En het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 
aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene 
van een vader) vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14). 
Deze heerlijkheid is nu verborgen in de hemel, maar 
wij hebben het zekere getuigenis ervan door de Heilige 
Geest. De Geest getuigt van Christus, onze Heer die is 
opgenomen in de hemel. 

De gouden belletjes aan de zomen van het bovenkleed 
spreken van dit getuigenis. Als Aäron het heiligdom 
binnenging en verborgen was voor het oog van het volk, 
hoorde men volgens Exodus 28:35 het geluid van de 
belletjes. Op die manier had het volk de zekerheid dat er 
voor hen een levend mens in de tegenwoordigheid van 
God was. Deze belletjes waren van goud, dit spreekt 
van goddelijke gerechtigheid. Er staat geschreven dat 
als de Trooster, de Heilige Geest, gekomen zou zijn, de 
wereld zou worden overtuigd van zonde, gerechtigheid 
en oordeel (Joh. 16:8). Het grootste onrecht in deze 
wereld is gebeurd door de Rechtvaardige aan het kruis 
te hangen. Maar nu wordt goddelijke gerechtigheid 
getoond in het feit dat Hij door God is opgenomen in de 
heerlijkheid – daar waar het geloof Hem ziet. Daarvan 
spreken de gouden belletjes. Naast de belletjes waren 
er aan de zomen granaatappels van blauw, roodpurper 
en scharlaken. Zij stellen de vruchten voor van het werk 

de priesterkleding

‘Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken’ (Ex. 28:4vv.).

Hugo Bouter e.a.
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van de Geest in de Zijnen. Wij weten dat onze grote 
Hogepriester ons representeert bij God in het heiligdom, 
de heerlijke plaats waar wij door genade ook mogen 
naderen voor Gods aangezicht.

Op het blauwe bovenkleed werd de efod vastgemaakt, 
het eigenlijke hogepriesterlijke gewaad. De efod 
was gemaakt van goud, blauwpurper, roodpurper, 
scharlaken en dubbeldraads fijn linnen; vervaardigd als 
een kunstwerk. Hierin schitteren om zo te zeggen de 
goddelijke gerechtigheid, de hemelse heerlijkheid, de 
universele heerschappij, de koninklijke waardigheid en 
de volmaakte mensheid van onze grote Hogepriester, 
die de Bedienaar van het heiligdom is (Hebr. 8:1-2). Op 
de schouders van Aäron waren twee kostbare stenen 
bevestigd, gevat in gouden kassen, waarop de namen 
van de twaalf zonen van Israël waren gegraveerd. Op de 
borst bevond zich het borstschild (de borsttas), waarin 
kostbare stenen schitterden met de namen van de 
twaalf zonen van Israël. Zo droeg Aäron de namen van 
de zonen van Israël op zijn schouders én op zijn borst. 

Hierin was hij een type van Christus, die voortdurend 
het hele volk van God op Zijn hart en op Zijn schouders 
draagt. 

Het geheel werd vastgebonden door de gordel van de 
efod. We moeten die niet verwarren met de gordel van 
het onderkleed. De gordel van de efod was van dezelfde 
stof en had dezelfde kleuren als de efod zélf. In het 
borstschild werden de Urim en de Tummim gelegd; deze 
namen betekenen ‘lichten’ en ‘volmaaktheden’. Dit zijn 
kwaliteiten die alleen te vinden zijn in de Persoon van 
onze hemelse Heer. Op het hoofd van Aäron bevond 
zich de tulband, die de gouden plaat droeg waarop de 
woorden waren gegraveerd: ‘Aan de HERE gewijd’. Al 
deze dingen, die door God aan Mozes werden bevolen 
in de boeken Exodus en Leviticus, spreken van de 
heerlijkheid van onze grote Priester, die altijd leeft om bij 
God voor ons te bidden en te pleiten.

De kleding van de zonen van Aäron

De heilige kleding van de priesters, die regelmatig 
worden aangeduid als ‘de zonen van Aäron’, bestond 
volgens Exodus 28:40-43; 29:8-9 en 39:27-28 uit een 
viertal onderdelen:

1. Een onderkleed van fijn linnen.

2. Een linnen gordel.

3. Een sierlijke hoofddoek van fijn linnen.

4. Een linnen onderbroek.

Het fijne linnen spreekt van de rechtvaardige daden 
van de heiligen (Openb. 19:8). Praktische gerechtigheid 
zou ons leven als gelovigen moeten kenmerken. De 
gordel is uiteraard het symbool van onze dienstbaarheid 
als priesters. Wij hebben een dienende taak, zowel 
tegenover God als tegenover de mensen (Deut. 10:8; 
33:10). 

De hoofdbedekking is typerend voor het Oude 
Testament, toen de heerlijkheid van God veelal nog 
bedekt was (vgl. Jes. 6:2 en 2 Kor. 3:13-18). De sierlijke 
hoofddoek symboliseert de eerbied die wij verschuldigd 
zijn in Gods huis, maar ook onze waardigheid als 
priesters. Dit onderdeel van de priesterkleding was 
speciaal tot heerlijkheid en sieraad, evenals de kleding 
van de hogepriester zelf (Ex. 28:2, 40). In het Nieuwe 
Testament is er echter geen bedekking meer, met 
uitzondering van de hoofdbedekking voor zusters bij het 
bidden en profeteren (1 Kor. 11). 

De linnen onderbroeken, waarover nogal wordt 
uitgeweid, dienden ertoe om de schaamdelen te 
bedekken en op die manier immoraliteit tegen te gaan 
en heidense cultuspraktijken te voorkomen (vgl. Ex. 
20:26). De dienst van de Heer kan niet samengaan met 
de dienst van de demonen, zoals het Nieuwe Testament 
ook bevestigt (1 Kor. 10:14-22).

‘Triomf, als priesters naad’ren wij,

gereinigd van de zonden’.
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Meditaties oVer de VadernaaM

De heilige Vader

Hugo Bouter
D

ee
l 5

‘En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de 
wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw 
naam, welke U Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals 

Wij’ (Joh. 17:11).

Het bekende gebed van de Zoon tot de Vader valt uiteen 
in drie delen: Christus’ bede om Zijn verheerlijking in 
de hemel (vs. 1-5), Zijn verzoek om de bewaring van 
de discipelen op aarde (vs. 6-19), en Zijn vraag om de 
eenheid van alle gelovigen (vs. 20-26). Meestal wordt 
Johannes 17 het ‘hogepriesterlijke gebed’ genoemd. De 
Heer Jezus bad in dit hoofdstuk echter als Zóón tot de 
Váder. Hij kende de intimiteit van het Vaderhart en Hij 
opende dat voor de Zijnen. Dat Hij ook onze Hogepriester 
bij God is, is op zichzelf wel juist, maar dit is het thema 
van met name de Hebreeënbrief. 

In het tweede deel van dit gebed richt de Heer Zich tot de 
Vader als de ‘Heilige Vader’, met het oog op de bewaring 
van de discipelen en de eenheid van het apostolische 
getuigenis dat zij zouden afleggen. De apostelen zouden 
immers achterblijven in een vijandige wereld, waarvan 
Satan de overste is. Vandaar het gebed om eenheid, 
om bewaring voor de boze en heiliging in een onheilige 
wereld. 

Ook in Psalm 22, die speciaal handelt over het kruislijden, 
spreekt Christus profetisch over Gods heiligheid: 
‘Nochtans bent U de Heilige, die troont op de lofzangen 
Israëls’ (vs. 4). Die heiligheid vereiste dat God Zijn 
aangezicht moest verbergen voor Hem die leed op het 
hout. Het besef dat God de Heilige is, vormde om zo te 
zeggen het antwoord op de klacht: ‘Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt U Mij verlaten?’ (vs. 2). De heilige God kon 
geen gemeenschap hebben met de Zondendrager. In 
Johannes 17 verplaatst Christus Zich echter in de geest 
ná het lijden. ‘Ik ben niet meer in de wereld’, zegt Hij in 
vers 11. Is het niet treffend dat Hij die de heiligheid van 
God kende zoals niemand anders en die op een geheel 
unieke wijze daarmee in aanraking kwam op Golgota, Zich 
hier tot Hem richt als de ‘Heilige Vader’? Mensen mogen 
zich zo niet laten aanspreken. De eer die alleen aan God 
toekomt, mag niet aan een mens worden gegeven. Lees 
ook Matteüs 23:9, waar Christus duidelijk zegt dat wij 
geen leidsman op aarde onze vader mogen noemen.

God Zelf is dus de Heilige. Christus wordt echter óók op 
diverse plaatsen in de Schrift de Heilige genoemd. Ook 
hier in dit evangelie: ‘En wij hebben geloofd en erkend, 
dat U de Heilige Gods bent’ (Joh. 6:69; vgl. Marc. 1:24 en 
Luc. 4:34). Hij was de Heilige en tevens de Rechtvaardige 
(Hand. 3:14). Als zodanig was Hij in deze wereld gekomen, 
door de Vader ‘geheiligd en in de wereld gezonden’ 
(Joh. 10:36). Hij was speciaal tot dit doel afgezonderd, 

apart gesteld, en in de wereld gezonden. Heiligen is 
immers apart stellen (vgl. reeds Gen. 2:3). Op aarde 
volbracht Christus het werk dat Hem van Godswege was 
opgedragen, het werk dat de Vader Hem te doen gegeven 
had en waardoor Hij de Vader verheerlijkte (Joh. 17:4). 

Nu Hij Zijn werk op aarde had volbracht, gebeurde precies 
het ómgekeerde: Christus heiligde Zichzelf in de hemel, 
want Hij keerde terug naar de Vader. Daarmee had Hij 
ook óns welzijn op het oog. Hij deed het voor ons. Hij trok 
Zich terug in de heiligheid van de hemel, opdat wij die als 
Zijn getuigen nog in de wereld moesten blijven, ‘geheiligd 
zouden zijn in waarheid’ (vs. 19). De heilige Mens die is 
teruggekeerd naar de hemel en Zichzelf volkomen heeft 
toegewijd aan de Zijnen (o.a. als onze Voorspraak), vormt 
het Motief en het Model van onze heiliging. Wij zouden 
evenals Hij voortaan slechts voor God moeten leven: 
‘Want wat Zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens 
voor altijd gestorven; wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor 
God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat u wel dood 
bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus 
Jezus’ (Rom. 6:10-11). 

Eigenlijk vinden wij in dit gedeelte in Johannes 17 twee 
middelen – beter gezegd: twee Personen – voor onze 
heiliging. Allereerst is daar de Heilige Vader Zelf, die ons 
heiligt door de waarheid. Hoe doet Hij dat? Het wordt 
duidelijk genoeg gezegd: het gebeurt door Zijn Woord! 
‘Uw Woord is de waarheid’ (vs. 17). Dat Woord is een lamp 
voor onze voet en een licht op ons pad in een donkere 
wereld, die niet op God is gericht. In de tweede plaats 
zet Christus Zichzelf voor ons in, terwijl Hij daarboven 
verkeert in de volmaakte heiligheid en heerlijkheid van de 
hemel. Hij leeft daar altijd om voor ons te pleiten (Rom. 
8:34; Hebr. 7:25). Hij is onze Advocaat, onze Voorspraak, 
onze Zaakwaarnemer. Hij heeft maar één doel: de heilige 
gemeenschap tussen de hemelse Vader en Zijn kinderen 
op aarde in stand te houden en te bewaren. Hij heiligt ons 
door Zijn voorbeeld en voorbede (Joh. 17:17,19).

De Heilige Vader heeft een plan met Zijn kinderen op 
aarde. Wij zijn gezanten van Hem in een wereld die 
zich van Hem heeft afgekeerd en die Zijn Zoon heeft 
verworpen. Zijn naam moet door ons worden geheiligd, 
geëerd, hooggehouden. En wijzelf moeten worden 
geheiligd in en door de geopenbaarde waarheid, d.i. 
de heilige Schrift. Principieel gezien zijn alle gelovigen 
‘geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen’ (1 Kor. 
1:2). Dat is onze positie in Christus, maar die moet in 
de praktijk worden waargemaakt door de heiligende en 
vernieuwende kracht van Woord en Geest.
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Algemeen

Wat is het doel van de ergste vorm van tucht, nl. 
de uitsluiting? Het doel van de tucht in engere zin, 
uitsluiting dus, is het handhaven van Gods rechten in de 
gemeente door de gemeente. Paulus schrijft: ‘Dus al heb 
ik u geschreven, het was niet om hem die onrecht had 
gedaan, ook niet om hem wie onrecht aangedaan was, 
maar opdat uw bereidwilligheid voor ons openbaar zou 
worden bij u voor Gods aangezicht’ (2 Kor. 7:12).

1. Het gaat dus niet om het geven van genoegdoening 
aan een benadeelde of het straffen van een 
schuldige, maar om de bereidwilligheid van de 
gemeente de boze uit het midden weg te doen, in 
een gezindheid die ‘in overeenstemming met God’ 
is (vgl. ook de typering van de ‘droefheid’ in 2 Kor. 
2:9-11), in gehoorzaamheid aan het onderwijs van 
de apostel Paulus (2 Kor. 2:9). De gemeente is 
pas in een positie om tucht uit te oefenen, wanneer 
de zonde van het individu ook de zonde van de 
gemeente is en als zodanig wordt erkend. De 
gemeente heeft dan niet zozeer het recht als wel de 
plicht om tucht uit te oefenen.

2. Anderzijds gebeurt tuchtuitoefening ook met het 
oog op het geestelijk welzijn van de betrokkene. 
Dit kan worden afgeleid uit zinsneden als ‘opdat 
de geest behouden wordt in de dag van de Heer 
<Jezus>’ (1 Kor. 5:5), bij tuchtuitoefening door de 
apostel Paulus persoonlijk. Dit wordt echter aan de 
Korintiërs meegedeeld in het kader van onderwijs 
over gemeentelijke tuchtuitoefening; en ‘opdat wij 
niet met de wereld veroordeeld worden’ (1 Kor. 
11:32) bij rechtstreekse tuchtuitoefening door de 
Heer Zelf. Ook een uitsluiting dient gericht te zijn 
op de ‘vreedzame vrucht van gerechtigheid’ van 
Hebreeën 12:11.

3. Iemand wordt uitgesloten als hij volledig wordt 
gekenmerkt door de door hem bedreven zonde: 
hij is weliswaar tot dusver een broeder genoemd 
(al dan niet terecht), maar hij is een hoereerder, 
hebzuchtige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard 
of rover, en moet daarom uit het midden worden 
weggedaan (1 Kor. 5:11).

In 2 Korintiërs 2:7, 10 wordt gesproken over vergeving 
van de kant van de Korintiërs, resp. de apostel Paulus 
aan het adres van de uitgeslotene. Kennelijk had de 
betrokkene zich over het door hem bedreven kwaad 
verootmoedigd. Zou de tuchtuitoefening nu verder door 
de velen voortgezet worden, dan zou alleen de satan 

voordeel op de gelovigen behalen (2 Kor. 2:10). Tucht 
in de vorm van een uitsluiting heeft zijn doel immers 
bereikt, als de betrokkene tot verootmoediging gekomen 
is. Dan is niet tucht, maar vergeving op zijn plaats. 

Tucht na belijdenis

Als een gelovige na bijv. een daad (of een periode) van 
bijv. hoererij of overspel deze daad of reeks van daden 
berouwvol belijdt en veroordeelt ten overstaan van een 
aantal broeders of voor de gehele gemeente, heeft een 
uitsluiting, die juist erop gericht is dat iemand tot een 
dergelijke verootmoediging en belijdenis komt, geen zin 
meer. Dat wil overigens niet zeggen dat tucht in ruimere 
zin dan niet zou moeten worden uitgeoefend. Een korte 
woordstudie kan dit verduidelijken:

• Het woord ‘tuchtigen’ (in 1 Kor. 11:32 Gr. paideuoo) 
heeft ook een opvoedkundige of pastorale inhoud: 
vgl. ‘kastijden’ in Lucas 23:16, 22; ‘onderwijzen’ in 
Handelingen 7:22; 22:3; Titus 2:12; ‘tuchtigen’ in 2 
Korintiërs 6:9; Hebreeën 12:6, 7, 10; Openbaring 
3:19; met ontkenning ‘afleren’ in 1 Timoteüs 1:20; 
‘terechtwijzen’ in 2 Timoteüs 2:25.

• Zo ook het zelfstandig naamwoord ‘tuchtiging’ 
(Hebr. 12:5, 7, 8, 11; Gr. paideia), dat ook voorkomt 
in Efeziërs 6:4 (voedt hen op in [de] ‘tucht’ en 
vermaning van de Heer) en in 2 Timoteüs 3:16 
(‘onderwijzen’ in [de] gerechtigheid). Vgl. ook het 
woord ‘opvoeder’ (Gr. paideutès) in Romeinen 2:20, 
en ‘om ons te tuchtigen’ (lett. als ‘tuchtigers’) in 
Hebreeën 12:9.

• Tucht in deze opvoedende, pastorale betekenis kan 
na belijdenis van ernstige zonde(n) zeker op zijn 
plaats zijn!  Hierbij kan aan de volgende vormen 
worden gedacht:

• Het kan zijn dat de betrokkene nader onderwijs en 
concrete vermaningen nodig heeft, bijvoorbeeld 
m.b.t. zijn gedrag in de gemeente (een voorlopige 
zwijgplicht? geen beheer over gelden?), zijn gezin of 
de maatschappij. Deze vermaningen kunnen omwille 
van kiesheid en discretie worden overgelaten aan 
enkele broeders die hiervoor een gave hebben (vgl. 
Rom. 12:7-8 – ‘hetzij wie leert, in het leren; hetzij 
wie vermaant, in het vermanen’). Zulke broeders 
brengen zo iemand terecht in een geest van 
zachtmoedigheid (Gal. 6:1).

• Misschien zitten er aan de opgebiechte zonde(n) 
nog consequenties vast, waaraan de betrokkene 
niet gedacht heeft, 

oVer tuchtuitoefening

Gerard Kramer
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‘Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden 
wij als wij aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen 

gehangen aan de wilgen die daarbinnen zijn. 

Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden 
van een lied van ons verlangden, en wie ons 

omvergeworpen hadden, blijdschap: Zing voor ons een 
van de liederen van Sion! Zeiden wij: Hoe zouden wij 

een lied van de Here zingen in een vreemd land? 

Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand 
zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn 

gehemelte, als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet 
doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap’.

Ontegenzeglijk behoort de 
Babylonische belegering 
en de verwoesting 
van Jeruzalem in 586 
v. Chr. tot de grootste 

tragedies van Israëls 
veelbewogen geschiedenis. 

Een onvoorstelbare tragedie bestaande uit meerdere 
delen. De muren van Jeruzalem werden afgebroken, en 
haar poorten evenals vele woningen, werden met vuur 
verbrand1. Evenzo werd de tempel, het schitterende 
en verheven huis van God, door vlammen verteerd2. 
De Sjechina, de heerlijkheid van God, was inmiddels 
al vertrokken – langzaam maar zeker, in verschillende 
stadia3. Vele duizenden Joden waren en werden 
naar Babel gedeporteerd, eveneens in verschillende 
stadia4. Uitgerekend het vijandige Babel werd hun 
nieuwe thuisland. Intussen was het eens zo bekoorlijke 
Jeruzalem voor de komende anderhalve eeuw een 
troosteloze puinhoop, totdat het onder Nehemia 
weer zou worden herbouwd5. Psalm 137 verwoordt 
het intense verdriet van de ballingen, althans van de 
getrouwen onder hen. Meer specifiek: het toont eigenlijk 
de belangrijkste reden daarvan. Het is leerzaam die te 
ontdekken.

1) 2 Koningen 25:9-10; 2 Kronieken 36:19; Nehemia 1:3; 2:13.
2) 2 Koningen 25:9a; 2 Kronieken 36:19a.
3) Ezechiël 9:3a; 10:4a, 18; 11:23.
4) Respectievelijk in 605 v. Chr., 597 v. Chr., 586 v. Chr.; mogelijk 
volgde in 582 v. Chr. nog een vierde deportatie.
5) Daartoe werd Nehemia in 445 v. Chr. door koning Artachsasta 
toestemming verleend (Neh. 2).

Meteen in het 
openingsvers wordt de 
hoofdoorzaak al genoemd. 
Zittend aan Babels 

rivieren – waaronder 
de Kebar6 – weenden de 

Joodse ballingen over Jeruzalem: ‘... ook weenden wij 
als wij aan Sion dachten’. Het ging hun niet zozeer om 
Jeruzalem als de hoofdstad van Juda, evenmin om haar 
ooit spreekwoordelijke maar nu vervallen schoonheid. 
Zij weenden niet om begrijpelijke, slechts menselijke 
gronden, maar veeleer om Jeruzalem als godsdienstig 
centrum.

Specifieker gezegd: zij 
weenden om Jeruzalem 
als de woonplaats van 
Jahweh. Vandaar de 
aanduiding ‘Sion’ en niet 

gewoon ‘Jeruzalem’. Immers, 
in de Schrift spreekt Sion vaak van de bijzondere 
betrekking van God tot Jeruzalem7. Jeruzalem was 
door God uit alle steden van de wereld tot woonplaats 
verkozen. Eeuwenlang, vanaf de inwijding van de tempel 
van Salomo, had Hij er gewoond en getroond. Maar nu, 
vanwege de wijdverbreide zonden en de onbekeerlijkheid 
van Israël, was deze periode beëindigd. Jahweh had 
Zijn aardse troon en woning verlaten, haar prijsgegeven. 
Eigenlijk verwoordt de Psalm het verdriet van God, 
waarmee de ballingen zich geïdentificeerd hadden. 
Anders gezegd: Gods verdriet hadden de getrouwen 
tot hun verdriet gemaakt. Tegen deze achtergrond moet 
Psalm 137 worden begrepen8.

Bovenstaande verklaart meteen waarom deze getrouwe 
ballingen niet konden ingaan op het – mogelijk spottend 
bedoelde – verzoek van de heidense overheersers: 

6) Ezechiël 1:1.
7) Zie onder meer Psalm 2:6; 9:12; 20:3; 65:2; 74:2c; 76:3b; 110:2a; 
132:13-14; Jesaja 8:18b; 18:7; Jeremia 8:19b; Joël 2:1a-b; 3:21b; Micha 
4:7b.
8) Eeuwen later zou de Here – in de Persoon van de Messias – opnieuw 
om Jeruzalem wenen. Namelijk bij Zijn intocht op Palmzondag: ‘En toen 
Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar’. Opnieuw om 
haar onbekeerlijkheid. Opnieuw had het de Here verworpen. Opnieuw 
zouden daardoor Jeruzalem en de tempel worden verwoest. De 
parallellen zijn onmiskenbaar.

Het eens zo 
bekoorlijke 
Jeruzalem

Jeruzalem door 
God verkozen

Wenen over Sion

indien ik u Vergeet, o JeruzaleM

 Psalm 137:1-6

Anton van de Haar
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‘Toen zij die ons gevangen 
hielden, daar woorden 
van een lied van ons 
verlangden, en wie ons 
omvergeworpen hadden, 
blijdschap: Zing voor ons 

een van de liederen van Sion! 
zeiden wij: Hoe zouden wij een 

lied van de HERE zingen in een vreemd land?’ Volgens 
deze Psalm hadden de ballingen hun gemoedstoestand 
gerelateerd aan de toestand van Jeruzalem, wegens 
haar nauwe betrekking tot God.

Anders gezegd: het wel óf wee van Jeruzalem bepaalde 
in hoge mate hun gemoedstoestand: ‘Als ik u vergeet, 
Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. 
Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet 
aan u denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven 
mijn hoogste blijdschap’. 

Vandaar dat ze onmogelijk konden zingen. Hun liederen 
waren verstomd. Ongeveer duizend kilometer in 
westelijke richting lag immers hun geliefde Jeruzalem; 
of althans, wat ervan overgebleven was. Jeruzalem, 
de door God begeerde en verkozen woonplaats, was 
verwoest en omgekeerd, tot een puinhoop gemaakt. 
Vanwege deze tragische toestand wilden – eigenlijk: 
konden – ze de harp gewoon niet bespelen, noch een 
lied zingen. Daarop duiden de wat cryptische tekstdelen: 
‘laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten, laat 
mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte’. Jeruzalem 
was kostbaar, onmetelijk kostbaar voor hen. Een 
bewonderenswaardige, maar ook navolgenswaardige 
houding.

Want daaruit kunnen 
wij, gelovigen van de 
Gemeente, een belangrijke 
les trekken. Romeinen 
15:4a stelt immers: 

‘Want alles wat eertijds 
geschreven is, is tot onze 

onderwijzing eerder geschreven’. Dat is inclusief Psalm 
137. In de huidige bedeling woont God namelijk in de 
Gemeente, en zij is vandaag ‘een woonplaats van God 
in de Geest’ (Ef. 2:22b). Het huis, de tempel van God. 
Maar evenals eertijds in 586 v. Chr. met betrekking tot 
het aardse Jeruzalem, verkeert Gods woonplaats nu 
tragisch genoeg in een vervallen toestand, zeker in het 

Westen. Het schitterende beeld van de Gemeente dat 
God voor ogen had – en dat in de begintijd ook nog 
werd gezien – is de laatste decennia meer dan ooit 
ernstig verminkt. Vandaag heeft een breed scala aan 
dwalingen ingang gevonden. Kingdom-now theologie, 
theïstische evolutie, verschillende vormen en gradaties 
van vervangingstheologie,   enzovoorts. De waarheid 

wordt veelvuldig door 
leugens verdrongen. In 
hoeverre is de Gemeente 
– zowel wereldwijd als 
plaatselijk – nog ‘de 

pilaar en grondslag van de 
waarheid’ (1 Tim. 3:15)? Hoeveel 

wereldgezindheid is er bovendien niet? Verder  heeft  de  
onderlinge  verdeeldheid  in  onze  dagen  helaas  een  
tragisch  nieuw dieptepunt bereikt. Daarenboven worden 
in toenemende mate de ernstigste zonden gewoon 
getolereerd. Evenals in Samuël’s dagen wordt daardoor 
het offer massaal verworpen (1 Sam. 2:17). Destijds 
de dierenoffers, vandaag Christus’ offer. We kunnen 
en mogen onze ogen niet hiervoor sluiten. Uiteraard, 
het was voorzegd. We konden het verwachten. Maar 
desondanks blijven het tragische ontwikkelingen, 
ontwikkelingen die zorgen baren. Ontwikkelingen 
waarover God ongetwijfeld verdriet heeft. Stemmen 
deze dingen u en mij eveneens tot droefheid? Hebben 
we Góds verdriet tot óns verdriet gemaakt, evenals 
eertijds de ballingen? Laten we onze zorgen dan bij 
God brengen. Want de Gemeente is ons toch kostbaar 
geworden!

Gebed: ‘Vader, we staan beschaamd. We hebben 
U teleurgesteld. We hebben zo weinig aan Uw 
verwachtingen voldaan. Wees Uw Gemeente toch nog 
genadig. Leid haar voortdurend in de navolging van 
haar Heer – Uw Zoon, Jezus Christus. Leid haar aan 
Uw hand om van Hem te getuigen. Leid haar om een 
stralend licht te zijn in deze donkere wereld, totdat 
haar Heer komt. Omwille van Uw naam, Amen’.

Het wel en wee 
van Jeruzalem 
bepaalde hun 
toestand

Instemmen in de 
droefheid

De geestelijke 
toepassing voor 
vandaag
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‘Maar dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd 
toornig. En hij bad tot de Here en zei: Ach, Here, 

heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? 
Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te 
vluchten, want ik wist dat U een genadig en barmhartig 
God bent, lankmoedig, groot van goedertierenheid en 
berouw hebbend over het kwaad. Nu dan Here, neem 

toch mijn leven van mij’ (Jona 4:1-3).

De boosheid van Jona

Als het boek Jona niet meer dan een puur menselijke 
vertelling was geweest, was het verhaal beslist 
geëindigd met Jona 3. Is er een mooier slot denkbaar 
dan de climax van dat hoofdstuk: de bekering van de 

Ninevieten en het feit dat 
God de stad spaarde? Wat 
een overwinning voor God 
en voor Jona! Maar de 
climax moet nog komen, 

en die komt in Jona 4. Het 
is echter een anticlimax: de les 

van enerzijds de enghartigheid van de mens (zelfs al is 
hij een dienaar van God), en anderzijds de onmetelijke 
grootheid van Gods hart (zowel voor Nineve alsook voor 
Jona, en voor mij en voor u). Alleen als we onszelf niet 
zo goed kennen, zullen we verbaasd zijn over de harde 
houding die Jona hier aanneemt. Jona misgunt Nineve 
namelijk de vergeving van de kant van God, die hijzelf 
nu juist in rijke mate had ondervonden na zijn eigen 
ongehoorzaamheid (vgl. Matt. 18:23-35). 

Als er blijdschap in de hemel is over één zondaar die 
zich bekeert (Luc. 15:7), wat moet de blijdschap in de 
hemel dan massaal geweest zijn over een hele stad! 
Maar Jona deelt niet in die blijdschap (Jona 4:1). 
Integendeel, hij wordt heel erg boos. Hij ziet liever dat 
er honderdduizenden mensen omkomen, dan dat zijn 
reputatie wordt beschadigd. De geest die bij hem aan 
het licht komt in zijn gebed, is de geest van de farizeeën, 
die het ook niet konden uitstaan dat de Heer Jezus at en 
dronk met tollenaars en zondaars (Luc. 15:2). 

Dit gebed is heel anders dan wat hij in de vis bad (Jona 
2). Dit keer is het een aanklacht. Hij klaagt God aan 
vanwege Wie Hij is en vanwege Zijn genadig handelen. 
Hierin schuilt de hoogmoed van Jona. Hij vindt dat hij 
de wereld beter zou kunnen regeren dan God. Hij vertelt 
aan God wat hem al die tijd heeft beziggehouden over 
Hem, en dat dit de reden van zijn vlucht is geweest. 
Jona maakt zichzelf hier openbaar. Hij, en dat geldt voor 
de mens in het algemeen, kan de genade die God aan 
anderen bewijst niet verdragen zolang hij zichzelf nog 

belangrijk vindt. De mens die vervuld is van zijn eigen 
belangrijkheid is onbarmhartig en wreed. Hij misgunt 
niet alleen anderen de genade, maar ‘gunt’ het hun dat 
zij omkomen. 

Jona doet hier denken aan de oudste zoon in de 
derde gelijkenis van Lucas 15. Hij is zijn geestelijke 
tweelingbroer. Jona verwijt God dat Hij is zoals Hij 

werkelijk is, en dat Hij niet 
overeenkomt met hoe Jona 
vindt dat Hij moet zijn. De 
karaktertrek die de profeet 
hier toont, komt onder 

godsdienstige mensen 
waarschijnlijk vaker voor 

dan wij wel vermoeden. Het verklaart hoe het komt dat 
personen die zich beroemen op hun trouw aan de Schrift, 
toch leringen handhaven die in duidelijke tegenspraak 
zijn met wat God van Zichzelf heeft geopenbaard. 

Het gesprek dat de HERE in dit hoofdstuk met Jona 
aangaat, beluisteren we in Lucas 15 als het ware 
opnieuw. Daar zien we de oudste zoon, die de genade 
misgunt waarmee de vader de jongste zoon weer 
heeft ontvangen. De vader gaat met de oudste zoon 
in gesprek om hem te betrekken bij wat zijn vaderhart 
beweegt. Waarschijnlijk hebben maar weinigen van 
ons in de gaten wat voor grote plaats ons eigen ‘ik’ 
heeft, totdat zich iets voordoet dat onze persoonlijke 
waardigheid raakt. Op dat ogenblik openbaren we van 
welke geest we zijn (vgl. Luc. 9:51-56). Er zit meer van 
de ‘Jonageest’ in ons, dan we wel willen toegeven. Het 
is de norse, bittere afwijzing van het verzoek om zich 
mee te verheugen over wat God in genade met anderen 
doet.

God beschikt een wonderboom

De enige keer dat we lezen over de blijdschap van 
Jona, is wanneer de HERE een wonderboom beschikt, 
zodat hij in de schaduw kan zitten (vs. 6). Zijn blijdschap 
bereikt niet de hoogte van de blijdschap die er in de 
hemel is over de bekering van zoveel mensen. Het is 
een heel zelfzuchtige blijdschap over zijn eigen gemak. 
Hij verheugt zich meer over zijn gemak dan over de 
belangen van de mensen die verloren dreigen te gaan. 
Zijn blijdschap is net zo zelfzuchtig als zijn misnoegen. 
Het komt niet in hem op hierin een wonder van God te 
zien, en nog minder om Hem ervoor te danken. Uit de 
verklaring die God later geeft, blijkt dat Hij Jona met de 
blijdschap die Hij hem met de wonderboom bereidde, 
wilde wijzen op Zijn eigen vreugde vanwege de bekering 
van Nineve en het sparen van de stad (vs. 10-11). 

inleiding tot de profeet Jona
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Climax en 
anticlimax

Geestelijke 
tweeling broers

Nineve Adad poort (bron: Wikipedia)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nineveh?uselang=nl#mediaviewer/File:Nineveh_Adad_gate_exterior_entrance_far2.JPG
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Dan beschikt God een worm die de wonderboom aantast, 
waardoor hij verdort. Als de zon is opgegaan, voelt Jona 
pijnlijk het gemis van de schaduwrijke boom. Het wonder 
van de groei van de boom heeft hem niet dichter bij God 
gebracht. Hij heeft zich verblijd in het genot ervan. Nu 
hij dit even snel weer moet missen als hij het gekregen 
heeft, wendt hij zich wel tot God. Hij doet dat niet om 
Hem zijn eigen opstandigheid te belijden. In plaats 
daarvan geeft hij nog een keer te kennen dat het leven 
voor hem geen zin meer heeft (vs. 8-9). 

Egoïsme is een zeer hardnekkig kwaad. Wij zijn niet 
anders. In ons geval kan het comfort waarmee we onszelf 
hebben omgeven de functie van een wonderboom 

hebben. We zitten heerlijk 
in de schaduw ervan. Zo 
helemaal op ons gemak 
beschouwen we het leven 
om ons heen met de 
ideeën die wij over God 

hebben. Net zoals bij Jona 
zijn dat gedachten over hoe God volgens ons moet zijn 
en moet handelen, en niet over hoe God werkelijk is. 
Het kan ook gebeuren dat als onze ‘wonderboom’ wordt 
weggenomen, wij daarover verdrietiger zijn dan over het 
verloren gaan van de mensen om ons heen. Dat gebeurt 
als wij meer belang stellen in ons eigen gemak dan in de 
dingen waarin God belang stelt. Als onze belangen niet 
parallel lopen met die van God, gaan onze gevoelens 
op en neer met de welvaart en luxe die we genieten of 
missen.

Opnieuw stelt God aan Jona de vraag of zijn toorn 
terecht was (vs. 9). De eerste keer dat Hij dit vroeg, 
kwam er geen antwoord van de kant van Jona (vs. 4). 
Ditmaal antwoordt Jona wel. Met grote nadruk zegt 
hij dat hij terecht vertoornd was. Jona’s gedachten en 
gevoelens waren niet afgestemd op de hemel. Hij was 
het niet met God eens (vgl. Hand. 10:14). Hij had als 
het ware de deur van Nineve met een knal achter zich 
dichtgeslagen. Zo boos was hij na het volbrengen van 
de taak waartoe de HERE hem ondanks al zijn verzet 
had gedwongen. God weet dat allemaal. De boosheid 
van Jona was in de loop van de tijd toegenomen. Dat 
kwam doordat hij de zonde van bitterheid niet bij zichzelf 
had geoordeeld. In zulke gevallen overwoekert de 
bitterheid het hele gevoelsleven. Alles wordt dan bezien 
en beleefd vanuit deze bitterheid. Het vermogen om te 
onderscheiden tussen goed en kwaad – want dat is waar 
God naar vraagt – is verdwenen. 

Zou Ik dan Nineve niet sparen?

Dan verklaart God waarom Hij voor zo’n snelgroeiende 
boom had gezorgd. Als het een langzaam groeiende 
boom was geweest, had Jona met veel geduld de boom 
moeten verzorgen en regelmatig water moeten geven. 
Maar Jona had zich geen enkele moeite hoeven te 
getroosten voor de groei van de boom. Hij had er geen 
persoonlijke relatie mee. Hij had er alleen om zo te 
zeggen een zakelijke relatie mee. Maar God heeft met 
de inwoners van Nineve wel een persoonlijke relatie, dat 
wil zeggen dat zij schepselen van Hem zijn. Hij heeft hen 
door Jona laten waarschuwen. Alleen met mensen die in 
de hel zijn, heeft God geen enkele relatie meer.

De les is dat we meer belangstelling kunnen hebben 
voor ons eigen gemak, dat ons zomaar in de schoot 
is gevallen en waarvoor we nauwelijks moeite hebben 
gedaan, dan voor de nood van talloze verloren zielen 
aan wie God voortdurend aandacht besteedt om hen tot 
bekering te leiden. Het gaat om Zijn schepselen, die in 
de duisternis leven en zullen sterven, tenzij zij worden 
bekendgemaakt met de Heiland. Jona had uit egoïstische 
motieven medelijden met de boom, die een levensduur 
van één dag had. Maar hij kende geen medelijden met 
alleen al honderdtwintigduizend onsterfelijke, kostbare 
zielen van kinderen. Daarom: Weg met alle trots en 
eigen belangrijkheid! Met de apostel Paulus, die zijn 
eigen belangen volledig had opgegeven, moeten we 
leren zeggen: “Ook al ben ik niets” (2 Kor. 12:11).

De woorden die God spreekt, met de nadruk op ‘Ik’ (“Zou 
Ik”), wijzen op Hemzelf in Zijn grote barmhartigheid. Hij 
is met ontferming bewogen. We zien Gods ontferming 
in de Heer Jezus in Matteüs 9:36 ten aanzien van de 
geestelijke nood van het volk, en in Matteüs 14:15 ten 
aanzien van hun lichamelijke nood. In Nineve zijn meer 
dan honderdtwintigduizend mensen, die het onderscheid 
niet kennen tussen hun rechter- en hun linkerhand, 
kinderen dus. Heeft de koning van Nineve wel geweten 
hoeveel kinderen er waren? De HERE weet het precies. 
Het maakt duidelijk dat Hij ook in de heidenwereld de 
kinderen niet laat sterven om de zonden van de ouders 
(Deut. 24:16). God is bewogen over het lot van kinderen, 
zij gaan Hem ter harte.

Het boek sluit af met deze 
vraag van de HERE. Hij 
heeft het laatste woord 
(vs. 11). Het abrupte einde 

van het boek Jona maakt 
de inhoud en de lessen ervan 

des te indrukwekkender. Door dit abrupte einde blijft de 
vraag naklinken. De vraag gaat over de barmhartigheid 
en de genade van God. De vraag wordt aan Jona 
gesteld. De profeet had daarover al nagedacht en het 
had zijn eigenbelang blootgelegd (vs. 2). We hebben dit 
in zijn boek gezien. God wil dat hij daar opnieuw over 
gaat nadenken, dat is een bewijs van Zijn genade. 

Deze vraag komt ook tot ons. Hebben wij onszelf herkend 
in de spiegel die ons in Jona wordt voorgehouden? 
Misschien zijn ook wij verkeerd omgegaan met de liefde, 
genade en barmhartigheid van God. Het is goed en 
nodig daarvan steeds weer en steeds dieper onder de 
indruk te komen. Het antwoord van Jona op de vraag 
die God hem stelde, wordt niet vermeld in de Schrift. De 
rechterstoel van Christus zal zijn reactie erop duidelijk 
maken, evenals die van ons.

Gebed: ‘Heer, geef dat ik van het voorbeeld van Jona 
heb geleerd en dat ik meer mag gaan handelen vanuit 
de gemeenschap met U, van Wie ik weet en ook heb 
ervaren dat U een genadig en barmhartig God bent, 
lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw 
hebbend over het kwaad’.

Onze eigen 
ideeën over God

De Here heeft 
het laatste woord
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en moet hij terechtgewezen worden; dit laatste 
is niet alleen een zaak van hen die onder de 
gelovigen arbeiden en hen leiding geven in de 
Heer en hen terechtwijzen, maar ook van het 
grotere geheel van de broeders (en zusters), 
de hele gemeente dus (1 Tess. 5:12, 14; vgl. 
2 Tess. 3:15). Van een ‘elkaar vermanen’ als 
algemene opdracht is ook sprake in Hebreeën 

3:13. Het ‘kreupele’ moet ‘niet ontwricht, maar 
veeleer gezond worden’; er moet naar vrede en 

heiliging gejaagd worden, terwijl men gezamenlijk erop 
toeziet dat niet aan iemand (de bijna-uitgeslotene!) de 
genade van God ontbreekt (Hebr. 12:13-15). Een zondaar 
wordt pas werkelijk van een dwaalweg teruggebracht (het 
gaat dus niet allemaal vanzelf!), als individuele broeders 
tegenover zo iemand hun verantwoordelijkheid zien. Ook dit 
wordt weer aan het geheel meegedeeld (zie Jak. 5:19-20).

Hard Schriftbewijs voor de opvatting dat het soms gewenst 
is de betrokkene(n) enige tijd niet aan de Avondmaalsviering 
te laten deelnemen, is er niet. Toch kan ook hier een 
‘luisteren naar de wet’ plaatsvinden (vgl. Gal. 4:21), onder 
verwijzing naar gedeelten als Numeri 12:14-15, waar 
Mirjam zeven dagen buiten de legerplaats gesloten werd en 
als gevolg daarvan niet kon deelhebben aan de voorrechten 
van het volk van God, dat ook zelf een even lange periode 
van bezinning doormaakte voordat het weer samen met 
Mirjam verder kon trekken.

http://www.oudesporen.nl/list-pub-mgdk.php
http://get.adobe.com/nl/reader/


De olijfboom, de vijgenboom, de wijnstok 
en de doornstruik in bijbels perspectief

De wat meer ervaren bijbellezer is wel op 
de hoogte van de zgn. fabel van Jotam 
in Richteren 9. Hierin is sprake van drie 
bomen – de olijfboom, de vijgenboom en de 
wijnstok – en wel in deze volgorde, alsook 
van de doornstruik. De laatste is een beeld 
van Abimelek, de zoon van een bijvrouw van 
Gideon. Deze liet zichzelf zalven tot koning 
over de bomen, nadat de drie genoemde 
bomen dit hadden geweigerd. Hij had zelf de 
macht gegrepen en zijn zeventig broers als 
mogelijke concurrenten laten vermoorden; 
met uitzondering van Jotam, die zich had 
verstopt. Later zaaide Abimelek (d.i. ‘mijn 
vader is koning’) dood en verderf onder de 
burgers van Sichem.

De doornstruik staat in dit verhaal dus in 
contrast tot de drie genoemde bomen, die 
zich uitsluitend wilden houden aan de goede 
taak die hun door God was geschonken:

1. De olijfboom wilde de vettigheid niet 
prijsgeven, welke God en mensen 
in hem eerden, om te gaan zweven 
boven de bomen en zich zodoende te 
verheffen boven anderen (Richt. 9:9).

2. De vijgenboom wilde zijn zoetigheid 
niet prijsgeven en zijn goede vruchten, 
om te gaan heersen over zijn 
medebroeders (Richt. 9:11).

3. De wijnstok wilde zijn most (= jonge 
wijn) niet prijsgeven, die God en 
mensen vrolijk maakt (Richt. 9:13).

Hiermee is direct al een en ander gezegd 
over de functie en betekenis van de drie 
bomen. Het is de moeite waard dit nader 
te onderzoeken in de Schrift. Als we hier 
spreken over een fabel of een verhaal, dan 
bedoelen we daarmee geen menselijke en 
onbetrouwbare mythen. Deze termen zijn 
van taalkundige aard en ze omschrijven 
het karakter van een passage of een 

geschiedenis. We willen graag vasthouden 
aan de goddelijke inspiratie van de Schrift. 
We kunnen trouwens door de hele Bijbel 
heen wandelen om de betekenis van 
deze drie bomen te bestuderen. Naast de 
geestelijke en praktische betekenis die ze 
voor ons als nieuwtestamentische gelovigen 
hebben (zie Matt. 21 en 24, Joh. 15 en Rom. 
11), zijn er belangrijke profetische lessen 
te leren in verband met de toekomst van 
Israël. Misschien is dat wel de belangrijkste 
les die wij door de drie bomen kunnen leren: 
een beter inzicht te krijgen in het doel en de 
zin van Israëls volksbestaan als getuigenis 
van God hier op aarde, ook in de laatste 
dagen en in het komende Vrederijk.

Helaas ontkomen we niet eraan ook iets 
over de doornstruik te zeggen, die ons 
herinnert aan de ernstige gevolgen van 
de zondeval (vgl. Gen. 3:18). Dorens en 
distels spreken van de voortbrengsels van 
het zondige vlees: ze symboliseren het 
geweld en de corruptie, de verdorvenheid 
van het menselijk hart. Vergelijk het plaatje 
dat de apostel Paulus van de mensen 
tekent in Romeinen 3. Om de nodige 
bewijzen hiervan te vinden, zijn er in het 
boek Genesis al genoeg voorbeelden. We 
hoeven dus niet alleen te denken aan een 
bepaalde gewelddadige groepering in het 
Midden-Oosten, maar moeten ons eigen 
hart onderzoeken. ‘Vernieling en ellende is 
op hun wegen’. Realiseren we ons dat we 
zelfs als gelovigen tot dergelijke dingen 
in staat kunnen zijn? Dit is misschien een 
nuttige en nodige waarschuwing die we 
bij het lezen en bestuderen van de Schrift 
ter harte kunnen nemen. Overigens veel 
zegen toegewenst bij het lezen van dit 
nummer van Rechtstreeks. Namens de 
redactie, Hugo Bouter

Van de redactie
Over de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok
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Deel 4 - Getsemane en Golgota

We zien de Heer Jezus in de evangeliën niet alleen 
maar als de levende Heiland. We zien Zijn Persoon, Zijn 
deugden, Zijn dienst in leer en praktijk. Maar als Zijn 
dood niet had plaatsgevonden, zou dat alles ons niets 
baten. De plek die Schedelplaats wordt genoemd en de 
weg naar Getsemane, zouden wij de grote crisis kunnen 
noemen. We zien meerderen die hierin een aandeel 
hebben, en we zien ook de verschillende karakters 
waarin ieder van hen de plaats krijgt die bij hem past. 
Ze krijgen een antwoord, ontvangen voldoening, worden 
ontmaskerd, geopenbaard of verheerlijkt, naar wat ieder 
verdient. Wat een plaats, wat een ogenblik wordt ons 
hier voorgesteld! Het wordt door elk van de evangelisten 
op zijn eigen wijze verteld.

De rol die de mens hierbij 
speelt, wordt zichtbaar: 
die is verdorven en 
verachtelijk, zoals de mens 

ten diepste is. Hij is daar in 
alle denkbare situaties: die van 

de Jood en die van de heiden; ruw en beschaafd; in een 
burgerlijke en in een godsdienstige betrekking; nabij 
of op afstand; bevoorrecht of overgelaten aan zichzelf. 
Maar hoe verschillend ook, ieder wordt tot zijn eigen 
schade en schande ontmaskerd. 

Pilatus, een heiden, vertegenwoordigde het burgerlijk 
gezag. Maar in plaats van de gerechtigheid die men van 

hem mocht verwachten, 
is het onderdrukking wat 
we zien. Pilatus droeg het 
zwaard niet tevergeefs, 
maar hij gebruikte het 

om Hem te straffen die het 
goede deed. Hij veroordeelde Hem, hoewel hij erkende 
dat Hij rechtvaardig was en van Hem moest getuigen: 
“Ik vind geen schuld in Hem”. En de soldaten die onder 
zijn bevel dienden, deelden in dit kwaad of maakten 
het nog erger. De Joodse schriftgeleerden en priesters, 
de hele godsdienstige elite: zij zochten valse getuigen 
om Hem te kunnen veroordelen. En de menigten, 
die zich door hen lieten leiden, maakten zich met hen 
één en bespotten de Heer, die had voorzien in hun 
noden en moeiten. De voorbijgangers, eenvoudige 
reizigers, waarvan we verder niets weten, beschimpten 
Hem ook en gaven uiting aan hun haat, zoals Simi 
uit het huis van Saul dat deed in de dagen van David  
(2 Sam. 16:5-14). 

En de discipelen, die zo 
dichtbij Hem stonden en 
zo bevoorrecht waren, 
faalden ook en deelden in 

het droevige gedrag van de 
mensen om hen heen, terwijl 

ze hun Heer harteloos verlieten in dit uur van gevaar, 
waarin Hij uitzag naar iemand die Hem hielp. 

Dit alles is hoogst ernstig. Falend in zoveel opzichten 
wordt de mens met schaamte bedekt tegenover de 
hele schepping. Bij deze crisis, in dit ernstige ogenblik, 
wordt hij voor de laatste maal gewogen en op de proef 
gesteld. De vrouw met het kruikje gevuld met zuivere 
nardusmirre, vormde niet echt een uitzondering. Want 
haar geloof was door God Zelf gewerkt, en hoe mooi 
haar daad ook was die in de hele wereld in herinnering 
wordt gehouden: de zalving was tot lof van God, en tot 
haar lof alléén door het werk van de Geest. 

Evenals de mens toonde 
ook de satan zijn ware 
karakter in deze grote 
crisis. Eerst bedriegt hij 
en dan vernietigt hij. Hij 

maakt van zijn gevangenen 
zijn slachtoffers. Hij vernietigt hen door dezelfde valstrik 
waarmee hij hen heeft verleid. Het aas verbergt de haak, 
dat gebeurt altijd. De zonde die wij begaan, verliest 
op hetzelfde ogenblik dat ze wordt bedreven haar 
aantrekkelijkheid. Ze verandert dan in de worm, die niet 
sterft. Uw goud en zilver zijn verroest, en hun roest zal 
uw vlees als een vuur verteren (Jak. 5:3). Zo is het met 
de 30 zilverstukken van Judas, de gevangene en het 
slachtoffer van de satan. 

Jezus Zelf toonde hier Zijn 
kracht en overwinning, 
kracht in alle menselijke 
relaties en overwinning 

over alles wat Hij op Zijn 
weg ontmoette. Wat een 

geduld toonde Hij bij Zijn omgang met de zwakke en 
egoïstische discipelen. Wat een waardigheid en kalmte 
in Zijn antwoorden aan de tegenstanders! Wat een 
persoonlijke toewijding en onderworpenheid aan de wil 
van Zijn Vader! Dit zijn de deugden die wij op deze weg 
zien, vanaf het ogenblik dat Hij met de Zijnen aan tafel 
zat tot op het ogenblik dat Hij de geest overgaf op het 
kruis. En dan Zijn overwinning. De Gevangene is de 
Overwinnaar. Het ging met Hem zoals met de ark in het 
land der Filistijnen. Hij kwam om de zonde weg te nemen 

een oVerdenking oVer 
het leVen Van de heer 

Jezus christus

zoals het in vier verschillende karakters wordt 
voorgesteld in de vier evangeliën

J. G. Bellett
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en de dood teniet te doen. God Zelf was hier. Hij treedt 
op, als ik het zo mag zeggen, wanneer de duisternis het 
hele land bedekt. Gods antwoord was de aanneming 
van het offer van het Lam, dat had gezegd: “Zie, Ik kom”. 

En als zo’n groot offer is aangenomen, zou God dan geen 
genade bewijzen? Toen Jezus tot zonde voor ons werd 
gemaakt, was dit een oordeel dat Hij moest ondergaan 
zonder verzachting – de drie uren van duisternis 
brachten dit tot uitdrukking. God nam Christus’ offer aan 
en Hij handelde dienovereenkomstig met Hem door de 
eisen van Zijn gerechtigheid in geen enkel opzicht te 
verkleinen. En toen het offer was gebracht en Jezus 

Zijn leven had gegeven, 
toen het bloed van het Lam 
had gevloeid en alles was 
volbracht, erkende God 
door een ander symbool de 

vervulling van het werk, de 
volkomenheid van de uitdelging en de volmaaktheid van 
de verzoening. Het voorhangsel van de tempel scheurde 
namelijk van bóven naar beneden. Degene die op de 
troon zit, die rechtvaardig oordeelt en alle eisen en hun 
antwoord weegt, de zonde en het oordeel erover, de 
vrede en de losprijs die is betaald, gaf dit wonderbare 
getuigenis van de onuitsprekelijke voldoening die Hij 
vond in het werk dat zojuist was volbracht op de plek die 
Schedelplaats wordt genoemd. 

Welk aandeel heeft God 
Zelf dus genomen in deze 
crisis, de grootste van 
alle gebeurtenissen, waar 
alles wordt gezien in het 

licht van de eeuwigheid! 
Dit is nog niet alles. De engelen 

waren er ook, en de hemel en de aarde en de hel; de 
zonde eveneens en de dood, ja, ook de wereld. De 
engelen waren hier als getuigen van deze dingen en zij 
hebben nieuwe wonderen geleerd: Christus is door hen 
gezien (vgl. 1 Tim. 3:16). De hemel, de aarde en de hel 
waren hier en woonden dit ogenblik bij. De rotsen en de 
graven, de aardbeving en de drie uren van duisternis: 
zij verkondigden deze dingen. De zonde en de dood zijn 
krachteloos gemaakt, terzijde gesteld en overwonnen. 
Het gescheurde voorhangsel en het lege graf tonen deze 
heerlijke verborgenheden. De wereld leert haar vonnis 
uit de verzegelde steen, die werd weggerold van het graf, 
terwijl de wachters werden genoodzaakt het vonnis van 
de dood in zichzelf te ontvangen. In ieder geval mogen 
we het oordeel over de wereld de grote crisis noemen, 
het meest plechtige moment in de geschiedenis van het 
handelen van God met Zijn schepselen. 

Het is dus een wonderlijke 
samenvoeging van daders 
en daden bij het kruis: 
God en Jezus, de mens 
en de satan, de engelen, 

de hemel, de aarde en de 
hel, de zonde, de dood en de 

wereld. Allen nemen daarbij hun plaats in, hetzij van 
schande of van nederlaag, van oordeel of van kracht, 
van deugd en van overwinning, van openbaring en van 
heerlijkheid. De evangelisten verhalen het ieder op 
zijn wijze, en in geregelde orde onder de leiding van 

de Heilige Geest. Voor 
menselijke bespiegelingen 
is daarbij geen plaats. Wij 
hebben slechts de lessen 

aan te nemen die zij ons 
leren, lessen omtrent een 

vaststaande en onmiskenbare eeuwigheid. 

En zoals ik aandachtig naar het kruis heb gekeken, 
wil ik ook graag naar het lege graf kijken. De 
overwinningsdood, oftewel de opstanding uit de doden 
is het grote geheim. Dit was reeds aangekondigd in 
de allereerste belofte van God in Genesis 3. Want het 
woord dat werd gericht tot de slang, sprak over de dood 
van Christus en daarna over Zijn overwinning, dat wil 
zeggen Zijn overwinning door de dood te ondergaan. 
Degene die zou worden verbrijzeld, zou Zelf de kop van 
de slang verbrijzelen. 

Het offer van Abel en elk ander offer, of dit nu plaatsvond 
in de tijd van de aartsvaders of in de tijd van Mozes, 
sprak van de dood en van kracht uit de dood: een 
overwinnende, verdienstelijke verzoeningsdood. Het 
geloof van Abraham kende diezelfde verborgenheid. 
Het was het geloof in een God, die de doden levend 
maakt. Het staat ook als model voor ons geloof, want 
Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. 

Onder vele profetische 
uitspraken verkondigt het 
bekende hoofdstuk Jesaja 
53 dezelfde verborgenheid. 

Want het spreekt over de 
heerlijkheden van Hem die 

verbrijzeld moest worden, en over Zijn zegevierende en 
zegenrijke dood. De Heer loopt in Zijn onderwijs vooruit 
op Zijn dood als de Overwinnaar, wanneer Hij zo nu en 
dan spreekt over Zijn opstanding uit de doden, en over 
de tempel van Zijn lichaam die Hij op de derde dag weer 
zou oprichten (Joh. 2:19). 

De vrouw die de Heer van tevoren zalfde met het oog 
op Zijn begrafenis vormt een bewijs van het geloof 
in diezelfde verborgenheid. Zij besefte dat Hij ging 
sterven en zou worden begraven, maar ook dat Hij 
door dood en graf zou heengaan als de Overwinnaar 
en juist zó zou binnengaan in Zijn heerlijkheid. Zij 
begreep de verborgenheid van de zegevierende dood 
en de opstanding uit de doden, het grote feit waarop 
het evangelie berust. Daarom zegt de Heer, wanneer 

Hij over haar spreekt, dat 
overal waar dit evangelie 
gepredikt zou worden, 
men ook over wat zij had 
gedaan zou spreken tot 

haar gedachtenis (Matt. 
26:13). Hij maakt dit tot een 

voorbeeld van geloof, zoals het ook bij Abraham het 
geval was. De brieven uit die tijd spreken uitvoerig 
over dezelfde verborgenheid en leggen uit dat de dood 
en opstanding van de Heer Jezus het geheim van het 
evangelie vormen. Zo wordt overal de overwinningsdood 
van Jezus gememoreerd. Zonder dit grote feit kon er 
geen verlossing plaatshebben, maar met dit grote 
heilsfeit kan er alleen maar sprake zijn van volkomen 
verlossing.

De hemel en 
aarde

De evangelisten

Daders en daden 

Een memorabele 
gebeurtenis

De grote crisis

Gods getuigenis
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‘Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, 
zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; 
of wanneer zij naderen tot het altaar, om dienst te doen 
en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Here’ 

(Ex. 30:20).

‘Ik was mijn handen in onschuld, en maak de omgang 
om Uw altaar, o Here, terwijl ik luid een loflied doe 

horen, en al Uw wonderen vertel’ (Ps. 26:6-7).

De noodzaak van het wasvat

Als de priesters dienst deden bij het brandofferaltaar of 
naar de ontmoetingstent kwamen om daar hun taken 
waar te nemen, moesten zij eerst bij het wasvat hun 
handen en voeten met water wassen (Ex. 30:17-21). 
Anders zouden zij sterven, zo groot was Gods heiligheid. 
Zo was er ook het voorschrift om nuchter de tent van 
ontmoeting binnen te gaan en geen vreemd vuur voor 
het aangezicht des Heren te brengen (Lev. 10).

Een andere gelegenheid waarbij het ‘wassen van de 
handen’ wordt vermeld, vinden wij in Deuteronomium 
21:1-9, bij de verzoening van een moord door een 
onbekende gepleegd. De oudsten van de dichtstbijzijnde 
stad moesten hun handen wassen boven het offerdier en 
zo hun onschuld betuigen ten opzichte van het bloed dat 
was vergoten. In de Psalmen komt de uitdrukking verder 
nog voor in Psalm 73:13, maar daar is het al louter 
figuurlijk bedoeld. 

In Psalm 26 kunnen wij natuurlijk in eerste instantie 
denken aan de beide voorwerpen in de voorhof: het 
wasvat en het koperen brandofferaltaar. Ze worden hier 
allebei aangeduid in vers 6. Voor ons als gelovigen in 
de nieuwtestamentische bedeling geldt uiteraard de 
zinnebeeldige betekenis: wij wassen onze handen (en 
voeten) in het waterbad van Gods Woord (Ef. 5:26). 
Alleen zo kunnen wij vrijmoedig tot God naderen om:

1. altaardienst te verrichten bij het ‘brandofferaltaar’, 
dat wil zeggen dóór Christus onze offeranden van lof 
en dank aan God te brengen, en 

2. als priesters het hemelse heiligdom te betreden om 
daar ‘reukwerk’ te offeren en dienst te doen in de 
tegenwoordigheid van onze God en Vader. 

De omgang om het brandofferaltaar

Nadat de offeraar het offerdier zelf had geslacht, 
moesten de priesters, de zonen van Aäron, het bloed 
brengen en dat sprengen rondom op het altaar. Wanneer 
het offer als vuuroffer moest worden verbrand, moesten 
de delen ervan worden geschikt op het hout dat op het 

vuur op het altaar lag (zie o.a. Lev. 1). Bij het verrichten 
van deze handelingen maakten de priesters dus reeds 
de omgang om het altaar. 

Maar ik neem aan dat Psalm 26 ziet op het in rook doen 
opgaan van het offer, waarbij de offeraar en de priester 
dat schouwspel van alle kanten vol bewondering gade 
sloegen en Gods lof bezongen. De acceptatie van de 
offeraar was immers afhankelijk van het tot as verteren 
van het offer (Ps. 20:4 SV). Wanneer wij als aanbidders 
het werk en de Persoon van onze Heiland gedenken, 
dan maken wij figuurlijk gesproken ook de omgang om 
het altaar. Wij mogen Zijn verzoeningswerk van alle 
kanten bezien en Hem en onze God en Vader prijzen en 
verheerlijken. 

(1)     De ‘omgang’ begint bij de noordzijde van het 
altaar, want dat was de plaats waar de offerdieren 
werden geslacht (Lev. 1:11). De noordkant is wel vaker 
de kant van oordeel en toorn (denk aan de Assyriërs, die 
de roede van Gods toorn waren, en de koning van het 
noorden in het boek Daniël). Bij deze kant van het altaar 
kunnen wij dus denken aan het oordeel dat wij hadden 
verdiend, maar dat Christus plaatsvervangend voor ons 
heeft gedragen. Hij is voor ons gestorven, opdat de toorn 
van een heilig en rechtvaardig God ons niet meer zou 
treffen. God straft de zonden slechts éénmaal. Christus 
is het Lam dat geslacht is voor onze zonden. Christus is 
gestorven voor onze zonden, naar de Schriften (1 Kor. 
15:3). 

(2)     Van de noordzijde gaan wij naar de oostzijde van 
het altaar, waar de asbelt was (Lev. 1:16). Met de as 
moest zorgvuldig worden omgegaan (Lev. 6:10-11). Dit 
herinnert aan het wegnemen van het lichaam van Jezus 
en Zijn begrafenis door Jozef van Arimatea, die dat 
samen met Nikodemus deed (Joh. 19:38-42). 

De oostzijde, bij de ingang van de tabernakel, was 
echter ook de plaats waar de zon opging (Num. 2:3; 
3:38). Dit spreekt van Christus’ opstanding uit de 
doden en profetisch gezien ook van Zijn verschijning 
in heerlijkheid. De dag zal aanbreken en de Zon der 
gerechtigheid zal opgaan (Mal. 4:2). De heerlijkheid des 
Heren zal terugkeren door de poort die naar het oosten 
gericht is (Ezech. 43:4). Begrafenis en opstanding horen 
bij elkaar. Dat is de les van de oostzijde van het altaar. 
Christus is begraven en ten derden dage opgewekt, naar 
de Schriften (1 Kor. 15:4). 

(3)     Dan volgt de zuidzijde, d.i. de plaats van zegen ten 
gevolge van het volbrachte 
verlossingswerk. 

het wasVat en de altaardienst

Hugo Bouter
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Werk in het weeshuis

We zijn nu bijna twee weken in India. Na een 
voorspoedige reis landden we dinsdagmiddag 19 
augustus in Bangalore. Br. Raju wachtte ons op, daarna 
met de auto naar Hunsur. We voelden ons gelijk weer 
thuis. Dit is echt India! 

We zien vrouwen met grote takkenbossen op hun 
hoofd zo langs de snelweg, een grazende koe waar 
iedereen omheen zeilt, een man die een wiel over de 
weg rolt tussen drie rijen auto’s door. We horen getoeter, 
remmen, optrekken, we gaan door hobbels. Soms is 
er geen straatweg, maar zand. We zien een riksja in 
een kuil, een aanrijding en bussen die uitpuilen van de 
mensen.

Om 22.30 uur zijn we ter plekke, en een ontvangstcomité 
staat klaar. Er is op het terrein waar Raju en zijn vrouw 
Shanthi wonen, een weeshuis met ca. 60 kinderen. Het 
zijn merendeel weeskinderen, opgepikt van de straat 
of hierheen gebracht. Een aantal van hen, de wat 
ouderen, staan ons op te wachten. We krijgen allebei 
een bloemenkrans om. Een van hen heeft een korte 
toespraak voor de bezoekers uit het verre Nederland.

Woensdagmorgen worden we wakker van de kinderen, 
die aan het zingen zijn. Wat een mooi werk doen ze hier 
met de opvang van veelal verwaarloosde, verschopte 
en uitgebuite kinderen! Ze krijgen eten, kleding en een 
opleiding. Velen hebben in de loop van de jaren de Heer 
Jezus leren kennen, en via hen soms ook familieleden 
van de kinderen.

Studies over Romeinen

Overdag de eerste bijbelstudies over de brief aan 
de Romeinen gehouden. De aanwezigen zijn bijna 
allemaal ‘eerste generatie christenen’. Zij hebben het 
nodig onderwijs te krijgen over wat ‘de gerechtigheid 
van God’ nu precies inhoudt, die in het evangelie wordt 
geopenbaard (Rom. 1:16-17). Dat zal hen helpen een 
stabiel christenleven te gaan leiden. Een van hen zei na 
afloop: ‘Ik heb nu gehoord en geleerd dat ik persoonlijk 
mag aanbidden’. Een ander had dingen gehoord die hij 
nooit eerder had gehoord, nl. over op de wijze hoe de 
Heilige Geest werkt: niet in extase, zoals hij ziet in de 
gemeente waar hij heengaat, maar in rust. 

Raju vertelde dat de vertaling van mijn commentaar 
op de brief aan de Romeinen in het Kannada klaar is, 
d.i. de taal die in dit district met de naam Karnataka 
wordt gesproken. Alleen de omslag moet nog worden 
klaargemaakt. Zijn zoon heeft een eerste versie daarvan 
gemaakt, met als model de omslag van de Nederlandse 
uitgave, maar aangepast aan de Indiase situatie – dus 
met het gezicht van een Indiase jongere voorop. Hij is 
heel dankbaar voor deze uitgave, en zei dat dit de éérste 
bijbelcommentaar in die taal wordt in tweeduizend jaar 
kerkgeschiedenis. Er zijn veel bijbelcommentaren in 
andere Indiase talen beschikbaar, maar hij heeft er geen 
enkele in het Kannada kunnen vinden. Karnataka heeft 
‘slechts’ 6,5 miljoen inwoners. Vandaar dat er geen 
moeite wordt gedaan om in die taal bijbelcommentaren 
te vertalen! 

Maar hij en ik willen zo graag dat deze eerste generatie 
christenen de waarheid van Gods Woord leren kennen. 
In mijn taal, zo zei hij – hij spreekt zelf trouwens 
meerdere Indiase talen –, is nog geen gezonde uitleg 
van de leer van Gods Woord verkrijgbaar. Het is zo 
hard nodig voor hun groei in het geloof.

Hartelijke groeten, Ger en Willy de Koning

Van de werkVloer

Enkele indrukken uit India

Ger de Koning
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Meditaties oVer de VadernaaM

De rechtvaardige Vader

Hugo Bouter
D

ee
l 6

‘Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, 
en dezen weten dat U Mij gezonden hebt; en Ik heb hun Uw 
naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat 
de liefde waarmee U Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in 
hen’ (Joh. 17:25-26).

Aan het slot van Zijn gebed tot de Vader spreekt de Heer 
Jezus Hem aan als de rechtvaardige Vader. Hij doet 
een beroep op Gods gerechtigheid met het oog op Zijn 
volgelingen en zegt als het ware: ‘Vader, U weet dat alles 
wat Ik heb gevraagd voor Mijn discipelen en ook voor hen 
die door hun woord in Mij zullen geloven, volkomen juist 
is. Het beantwoordt aan Uw wil en gedachten. Wilt U Mij 
verhoren? Het is rechtvaardig als U dat doet en daardoor 
duidelijk onderscheid maakt tussen hen en de wereld die U 
niet kent en die Mij heeft verworpen’ (zie vs. 25). 

God is genadig, maar Hij is ook rechtvaardig. Beide 
wezenstrekken zijn bij Hem in evenwicht en in volkomen 
harmonie. Als Hij genade bewijst, is dat niet in strijd met 
Zijn gerechtigheid. En als Hij rechtvaardig oordeelt, is dat 
niet in strijd met Zijn liefde. Wij kunnen dat soms moeilijk 
begrijpen. Maar wel kunnen wij Hem altijd prijzen (zelfs in 
de gebrokenheid van ons bestaan), zowel om Zijn goedheid 
als om Zijn gerechtigheid. Zoals de psalmdichter zegt: 
‘Zij zullen de roem Uwer grote goedheid verkondigen, 
en jubelen over Uw gerechtigheid’ (Ps. 145:7). Gods 
gerechtigheid is niet in tegenspraak met Zijn liefde en 
goedheid. Zijn rechtvaardig handelen is juist de basis voor 
het betonen van Zijn liefde. Wij zien in dit gedeelte dat het 
een rechtváárdige zaak is dat de Vader in liefde aan Zijn 
kinderen denkt. 

Laten wij daarom een voorbeeld nemen aan Abraham, 
de vader van de gelovigen. Hij twijfelde niet aan Gods 
gerechtigheid, maar deed juist gelovig een beroep daarop 
met de woorden: ‘Zou de Rechter van de hele aarde 
geen recht doen?’ (Gen. 18:25). Paulus was evenzeer 
overtuigd van Gods rechtvaardig handelen. Is God soms 
onrechtvaardig, zo vroeg de apostel de bevoorrechte 
Joden, als Hij Zijn toorn doet voelen? Het antwoord was: 
‘Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen?’ 
(Rom. 3:5-6). Dezelfde God die Sodom moest oordelen, 
zal straks de wereld richten in gerechtigheid. Daarom 
zei Paulus tegen de godsdienstige Atheners dat God het 
aardrijk in gerechtigheid zou oordelen (Hand. 17:31). 

Gerechtigheid is bij mensen niet te vinden. De hele 
wereld staat strafschuldig voor God, en uit werken van 
de wet zal geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. 
Maar gelukkig hebben wij te maken met een God die de 
goddeloze rechtvaardigt door geloof. Dat betekent dat er 
de mogelijkheid is vrijuit te gaan en goddelijke vrijspraak 
te verkrijgen van het oordeel dat wij rechtvaardig verdiend 
hebben. Dat kan alleen door ons vertrouwen te stellen op 

de Heer Jezus Christus en Zijn volbrachte werk op het kruis 
van Golgota. Hij heeft het oordeel ondergaan dat ons had 
moeten treffen. Het loon van de zonde is de dood, maar 
Christus is in onze plaats gaan staan. De straf die ons de 
vrede aanbrengt, was op Hem. 

Gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben wij nu 
vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Bovendien 
is de liefde van God in onze harten uitgestort door de 
Heilige Geest die ons gegeven is. Wij mogen God onze 
Vader noemen en niets kan ons scheiden van Zijn liefde. 
De rechtvaardige Rechter veroordeelt ons niet langer en 
Hij noemt ons Zijn kinderen. Dat is het Goede Nieuws, 
zoals wij het vinden in de brief aan de Romeinen (zie met 
name hoofdstuk 3 tot 5). Het thema van de goddelijke 
gerechtigheid wordt nader uitgewerkt in deze brief. Eerst 
vinden wij de goddelijke vrijspraak, de rechtvaardiging van 
de goddeloze op grond van geloof (Rom. 1-8), vervolgens 
Gods rechtvaardig handelen ten aanzien van Israël en 
de volken (Rom. 9-11), en ten slotte onze rechtvaardige 
wandel als gelovigen voor Gods aangezicht (Rom. 12-16). 

De rechtvaardige God is nu onze rechtvaardige Vader 
geworden. Zijn goddelijke gerechtigheid is niet in 
tegenspraak met Zijn Vaderlijke liefde. Daarvoor staat de 
Heer Jezus garant. Dat kunnen wij ook lezen in Zijn gebed 
tot de Vader. De rechtvaardige Vader ís een liefdevolle 
Vader. Christus had de Vadernaam al op aarde bekend 
gemaakt en Hij wilde die ook verder bekendmaken (nu als 
de opgestane en verheerlijkte Mens in de hemel), ‘opdat de 
liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen’ 
(Joh. 17:26). De Heer Jezus doet dit door Zijn Geest (die 
hier op aarde is uitgestort op de Pinksterdag), en dit heeft 
volgens de woorden van de Heer twee gevolgen. 

Het eerste resultaat van de kennis van de Vadernaam is dat 
wij de liefde van de Vader voor de Zoon zouden kennen en 
genieten. Dit is in feite de hemel op aarde. Het introduceert 
ons in de sfeer van eeuwige, goddelijke liefde: de liefde 
van de eeuwige Vader voor de eeuwige Zoon. Het tweede 
resultaat is dat de Zoon Zelf in ons woont en werkt door 
Zijn Geest (‘en Ik in hen’). De Mens in de hemel maakt 
zodoende woning in Zijn discipelen op aarde. Zo wordt 
Christus ook op aarde verheerlijkt in de Zijnen. En Hij heeft 
daar recht op: Hij vraagt het aan de rechtvaardige Vader. 
En wij mogen er zeker van zijn dat de Vader het gebed van 
Zijn Zoon ook in dit opzicht verhoort. 

Ja, wij kennen nu Uw liefde,
Abba, Vader, door genâ,

  want zij is in Uw Geliefde
             ons betoond op Golgota.
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We zijn niet zo gewend naar de Bijbel te kijken als een 
literair werk. Dat is begrijpelijk, want de bijbelschrijvers 
hebben hun geschriften niet geschreven om onze 
esthetische gevoelens te strelen of ons te ontroeren door 
gedurfde stilistische experimenten. Des te mooier vind ik 
het, dat desondanks de Bijbel wel degelijk blijk geeft van 
de literaire vaardigheden van sommige schrijvers. Zeker 
heeft God de Heilige Geest de schrijvers geïnspireerd 
en ze laten opschrijven wat ze moesten schrijven. Maar 
zelfs in onze Nederlands vertalingen vallen de verschillen 
in taalvaardigheid en stilistische bekwaamheid tussen de 
schrijvers op. Een voorbeeld van een echte taalvirtuoos 
is de apostel Paulus. Aan zijn stijl is te zien dat hij een 
geschoold, ontwikkeld auteur was.

Parallellie

Het begrip parallellie kan worden gedefinieerd als 
opvallende overeenkomst tussen zinsdelen of zinnen in 
structuur of woordvolgorde. In de Hebreeuwse parallellie 
gaat het vaak om letterlijke herhaling van woorden of 
zinnen; zie bijvoorbeeld Psalm 136, waar om de regel 
de zin wordt herhaald: ‘Want Zijn goedertierenheid is 
tot in eeuwigheid’. Bij de Griekse parallellie is eveneens 
sprake van herhaling, maar dan van overeenkomstige 
(dus geen identieke!) woorden of woordgroepen. 
Interessant is dat Paulus beide typen parallellie beheerst. 
Probeert u de volgende voorbeelden1 maar eens in te 
delen in de Griekse dan wel de Hebreeuwse parallellie. 
Ik heb ze een enkele keer iets letterlijker vertaald dan in 
de Telosvertaling:

Romeinen 2:21-23

U dan die een ander leert – leert u zichzelf niet?

U die predikt dat men niet mag stelen – steelt u?

U die zegt dat men geen overspel mag plegen – pleegt 
u overspel?

U die de afgoden verfoeit – pleegt u tempelroof?

U die zich op de wet beroemt – onteert u God door de 
overtreding van de wet?

1 Korintiërs 1:25

Want het dwaze van God – is wijzer dan de mensen,

en het zwakke van God – is sterker dan de mensen. 

1)  Deze voorbeelden zijn ontleend aan F.Blass, A.Debrunner, 
F.Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 14. 
völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Göttingen 1976, 
421-422.

1 Korintiërs 1:27-28

Maar het dwaze van de wereld – heeft God uitverkoren 
om de wijzen te beschamen;

en het zwakke van de wereld – heeft God uitverkoren 
om het sterke te beschamen;

en het onaanzienlijke van de wereld en het verachte – 
heeft God uitverkoren; 

wat niets is – [heeft God uitverkoren]2 om wat iets is te 
niet te doen.

1 Korintiërs 7:18-19

Is iemand als besnedene geroepen – dan moet hij het 
niet laten verhelpen;

Is iemand als onbesnedene geroepen – dan moet hij 
zich niet laten besnijden;

de besnijdenis – is niets, en het onbesneden zijn – is 
niets.

1 Korintiërs 10:21

U kunt niet – de drinkbeker van de Heer drinken en de 
drinkbeker van de demonen;

u kunt niet – aan de tafel van de Heer deelnemen en aan 
de tafel van de demonen.

1 Korintiërs 15:42-43

Er wordt gezaaid in vergankelijkheid – er wordt opgewekt 
in onvergankelijkheid;

er wordt gezaaid in oneer – er wordt opgewekt in 
heerlijkheid;

er wordt gezaaid in zwakheid – er wordt opgewekt in 
kracht;

er wordt gezaaid een natuurlijk lichaam – er wordt 
opgewekt een geestelijk lichaam.

Het zal u zijn opgevallen dat er ook steeds sprake is van 
tegenstellingen, soms in meervoudige zin, en van gelijke 
elementen in het midden van de tegengestelde paren. 
Knap, en ook mooi, vindt u niet? Maar dit gebruik van 
stijlfiguren is ook functioneel: het onderstreept het belang 
van de boodschap en maakt deze des te indringender.

2)  De woorden tussen […] moeten op grond van het 
voorafgaande worden aangevuld. Ook dat is een 
stijlfiguur, een zgn. ellips (= weglating).

Parallellie biJ Paulus

Gerard Kramer
W
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Jozua was de zoon van Nun, uit de stam Efraïm (Num. 
13:16). De Hebr. naam ‘Jozua’ (Gr.: ‘Jezus’) betekent: 
‘Jahweh is Heiland, of Redder’. Het boek draagt zijn 
naam omdat hij de prominente figuur is, en het handelt 
over de periode waarin hij het volk Israël geleid heeft. 
Zo heten de boeken Genesis t/m Deuteronomium ook 
wel de boeken van Mozes en worden ze in het Duits 
onderverdeeld als 1. Mose, 2. Mose enz. 

Oorspronkelijk luidde zijn 
naam Hosea (Num. 13:8; 
Deut. 32:44), wat ‘bevrijder’ 
of ‘redder’ betekent. 
Mozes veranderde echter 

zijn naam in Jozua, toen 
hij hem als een van de twaalf 

verspieders uitzond (mogelijk was Jozua toen de leider, 
vgl. Ex. 17:9). Daarmee zal hij beslist een bedoeling 
gehad hebben. Misschien voorzag Mozes dat Jozua 
ooit zijn opvolger zou worden (hoewel Mozes toen nog 
niet kon weten dat hijzelf het Beloofde Land niet zou 
binnengaan; Num. 20). Mogelijk wilde hij Jozua erop 
wijzen dat het niet van hemzelf zou afhangen, maar van 
de HERE. Het is niet onredelijk te veronderstellen dat 
Mozes Jozua als zijn opvolger zag. In Exodus 17 was 
het immers Jozua, die de strijd met Amalek aanbond. 
En Mozes moest ook juist tegen Jozua zeggen, dat 
hij moest onthouden dat de HERE de herinnering aan 
Amalek volledig zou uitwissen (vs. 14; vgl. Deut.  
25:17-19). Jozua was kennelijk de persoonlijke, trouwe 
dienaar van Mozes (Ex. 24:13; 33:11; Num. 11:28). Hij 
is ook het verst meegegaan met Mozes op de berg (vs. 
14), en is samen met hem weer afgedaald (Ex. 32:17). 
Jozua leerde eerst om trouw te dienen, alvorens hij 
mocht leiden.

Jozua moet – zouden wij nu zeggen – een geestelijke 
jongeman geweest zijn. Na de zonde met het gouden 
kalf spande Mozes een tent uit buiten de legerplaats, 
die hij de tent der samenkomst noemde (Ex. 33:7). 
Jozua bleef voortdurend in die tent (vs. 11). Na het 
verspieden van het land blijkt hij, samen met Kaleb, 
een rotsvast vertrouwen te hebben in God (Num.  
13:5-9). Verder wordt uitsluitend van hen vermeld dat 
zij de HERE volkomen volgden, heel de woestijnreis lang 
(Num. 32:12). Uiteindelijk stelde Mozes – in opdracht 

van de HERE – Jozua officieel aan als opvolger (Num.  
27:18-23; Deut. 31:1-8; vgl. Deut. 32:44). Daar lezen we 
reeds als getuigenis van Godswege over Jozua, dat hij 
een man ‘van geest vervuld’ was (vs. 18). Samen met de 
priester Eleazar zou Jozua na de verovering van Kanaän 
zorgdragen voor de verdeling van het land (Num. 32:28; 
34:17). Veelzeggend is ook het getuigenis dat het volk de 
HERE gediend heeft al de dagen van Jozua (Richt. 2:7). 
Na hem is het namelijk, met tussenpozen, bergafwaarts 
gegaan. De tijd van Jozua wordt in de dagen van 
Nehemia (duizend jaar later!) vermeld als de laatste keer 
dat het volk echt het Loofhuttenfeest heeft gevierd zoals 
het behoorde (Neh. 8:18). Jozua was kennelijk ook een 
geestelijk leider van het volk. Zo komt hij tenminste over 
in zijn befaamde afscheidsrede (Joz. 23-24). Hij was 110 
jaar oud toen hij stierf (Joz. 23:29; Richt. 2:8).

Het boek Jozua volgt 
chronologisch op 
Deuteronomium. In het 
boek Exodus lezen we 
over de uittocht van Israël 

uit het land Egypte om op 
weg te gaan naar het Beloofde Land. Exodus vertelt 
echter alleen over de eerste twee jaar na de uittocht. 
Het volk is dan in de woestijn Sinai gekomen en heeft 
de tabernakel gebouwd en opgericht (Ex. 19:1; 25-40). 
Nadien alsook tijdens het verblijf van Mozes op de berg, 
werden de wetten gegeven zoals die in Leviticus staan 
(Lev. 1:1; 27:34). 

Daarna ging de tocht verder; hierover spreekt het boek 
Numeri (Num. 1:1; 10:11vv.). Aanvankelijk ging de reis 
rechtstreeks naar het Beloofde Land, maar er kwam 
38 jaar woestijnreis bij vanwege de ongehoorzaamheid 
van het volk om het land binnen te trekken. Over die 
38 jaar lezen we ook in het boek Numeri, en wel vanaf 
hoofdstuk 15. Met het boek Deuteronomium zijn die 
38 jaar voorbij, en staat Israël aan de grens van het 
Beloofde Land (Num. 22:1; 33:49-50; 36:13). Daar gaf 
Mozes de wetgeving zoals die is opgetekend in het boek 
Deuteronomium; hij schreef die ook op (Deut. 1:1; 31:9). 
Het boek eindigt met de dood van Mozes (Deut. 34). 
Maar eerst was er nog de aanstelling van Jozua als de 
opvolger van Mozes (Deut. 31:1-8).

Thema

Chronologie

inleiding oP het boek Jozua

 Jozua 1 - 24

Kris Tavernier
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Na de dood van Mozes werd Jozua de leider van het 
volk van God. Het boek Jozua behandelt dan ook 
de periode waarin Jozua het volk aanvoerde (Joz. 
1), tot aan diens dood (Joz. 24:29). Onder Jozua trok 
het volk het Beloofde Land in en nam het in bezit, wat 
ongeveer zeven jaar duurde. Dat gebeurde rond 1400 
vóór Christus. Een generatie of twee na Jozua zou het 
tijdperk van de richters aanbreken (Richt. 2:6-7).

In het boek Jozua komen 
we heel wat strijd tegen. 
Eerst is er de strijd bij 
Jericho, daarna die bij 

Ai. Daarna wordt eerst 
het zuiden van het Beloofde Land veroverd (Joz. 10), 
gevolgd door de verovering van het noorden (Joz. 11).

Het betreft hier echter een ander soort strijd dan die we 
vinden in het boek Exodus en in het boek Numeri. In 
Exodus is het een strijd van verlossing, die gestreden 
wordt door God en waarbij Hij dienstknechten zoals 
Mozes en Aäron gebruikt. In toegepaste zin kunnen 
we hier denken aan evangelisatiewerk. In het boek 
Numeri is het conflict dat van weerstand bieden aan 
de vijand. Hier kunnen we denken aan het bieden van 
weerstand tegen de zonde, de satan en de wereld. In het 
boek Jozua echter wordt de strijd gekenmerkt door het 
veroveren, het in bezit nemen. Hier moeten we denken 
aan het ten volle gaan beleven van onze positie in 
Christus. Als gelovigen zijn we positioneel ‘in Christus’, 
maar in de praktijk kan het zijn dat we daar weinig van 
ervaren of beleven (ik doel niet op gevoelens, hoewel 
die vanzelfsprekend aanwezig zijn). Het gaat hier om 
het tot ons eigendom maken van de zegeningen die God 
voor ons bereid heeft (Ef. 1-3; Kol. 1:9-14). 

In het boek Richteren ligt de aard van de strijd weer 
iets anders. Daar is de strijd er een van verdedigen en 
standhouden, omdat er steeds vijanden op de loer liggen 
die bij de geringste verzwakking zullen toeslaan. Dan 
moeten we dus denken aan het praktisch in bezit houden 
van de hemelse zegeningen. Onze positie ‘in Christus’ 
kunnen we weliswaar niet verliezen, maar het praktische 
genot ervan kunnen we wel kwijtraken. Net zoals Israël 
het land later (maar niet voorgoed) weer is kwijtgeraakt.

Voor het volk Israël was het een aardse strijd om 
een aards land en om aardse zegeningen. Direct 
mogen ze daarvan al iets proeven, wanneer ze eten 
van de opbrengst van het land Kanaän (Joz. 5:12). 
Eerder hadden ze die vrucht al leren kennen (Num.  
13:23, 27). Maar nu ze daadwerkelijk het land betreden, 
eten ze ook ervan. Voor de gelovige vandaag gaat het 
om een gééstelijke strijd in de hemelse gewesten en 
om gééstelijke zegeningen. Let wel, dat maakt die strijd 
niet tot iets mystieks, want ze wordt gevoerd binnen 
de context van ons leven op aarde. Het is juist in onze 
dagelijkse praktijk en in al onze relaties dat de hemelse 
zegeningen genoten worden. 

Het Beloofde Land is in het boek Jozua dan ook geen 
beeld of type van de hemel, want wij zullen niet moeten 
strijden om daar binnen te gaan. Het is een type van 
de hemelse gewesten, waarin wij wel degelijk strijd 
te leveren hebben om te kunnen leven zoals God het 
bedoeld heeft. Het is nuttig steeds weer na te denken 
en onszelf af te vragen wat er in de weg staat om de 
geestelijke zegen te grijpen. We zullen dan beslist ook 
ontdekken dat er niet slechts tegenstand is buiten ons 
(zoals van de volken die in het land woonden), maar ook 
in onszelf (zoals bij Achan, Joz. 7). Met beide problemen 
moet gerekend worden. En pas ook op voor de listen 
van de vijand (Joz. 9).

Dan begrijpen we ook de woorden van Jozua 1:3: “(...) 
elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden”. 
Alleen dat waarop je je voet zet, wordt daadwerkelijk 
je bezit. Alleen wanneer wij ons ervoor inspannen de 
geestelijke zegeningen ons eigendom te maken, zullen 
wij ze ook verkrijgen. De Here beloofde Jozua dat het 
hele land het bezit van Israël zou worden (vs. 4), en dat 
Hijzelf met het volk zou meegaan (vs. 5; vgl. 5:13-15). 
Zo wil Hij ook ons leiden om de geestelijke zegeningen 
in bezit te nemen. Hij zal ons daarin bijstaan (vgl. Joz. 
1:5, 11).

Het boek Jozua is een boek 
van beloften. Praktisch alle 
partijen die aan bod komen 
doen beloften. Het boek 

in zijn geheel is dus ook 
een verslaggeving van het feit 

dat God Zijn beloften aan Abraham, Isaak en Jakob, en 
eveneens aan Mozes, Jozua en het gehele volk gestand 
doet. Dit leert ons veel over God.

Wat mij in het bijzonder opviel bij het lezen van het boek 
Jozua, is de eenheid van het volk. De tweeënhalve stam 
(de Overjordaanse stammen), die hun erfdeel al hebben 
ontvangen, moeten toch meegaan om de rest van het 
land te veroveren en ze doen dat ook. Als dat gebeurd 
is, bouwen ze een herinneringsaltaar om de eenheid 
van het volk in gedachtenis te houden en te bewaren. 
Wanneer er zonde in hun midden is, dan heeft dat 
gevolgen voor heel het volk. Dit leert ons veel over de 
gemeente.

Het boek Jozua laat zich 
gemakkelijk indelen:

Hst. 1 - 5 Voorbereiding van de intocht in 
Kanaän

Hst. 6:1 - 13:7  Verslag van de verovering van het 
land

Hst. 13:8 - 22:34  Verdeling van het land

Hst. 23 - 24  Afscheidsrede van Jozua

Bijzonderheden

Indeling

Strijd
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Dit commentaar is gebaseerd op lezingen die ik in 
de periode 2009-2013 in Schmalkalden (Duitsland) 
heb mogen houden. Een eerste voorstel voor een 
onderwerp voor de lezingen was ‘huwelijk en relaties’. 
Aangezien ik de voorkeur aan een bijbelboek geef, 
heb ik voorgesteld om na te denken over het boek 
Hooglied. Dat bijbelboek leent zich uitstekend ervoor 
toepassingen op het huwelijk en relaties te maken.

Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik het een behoorlijk 
waagstuk vond over dit 
bijbelboek lezingen te 
houden. Hooglied is een 

poëtisch boek, en ik ben niet 
zo poëtisch aangelegd. Als we het boek lezen, kunnen 
we ons afvragen: ‘Gaan wij als man en vrouw zo met 
elkaar om? Spreken wij als man en vrouw over en tot 
elkaar, zoals dat in dit boek gebeurt?’ Ik houd veel van 
mijn vrouw en probeer haar dat ook op mijn manier 
te laten merken en horen, maar dat is wel enigszins 
anders dan in dit boek wordt beschreven, of beter: 
wordt bezongen. 

Toch zijn deze uitingen van de liefde in Gods Woord 
vastgelegd. Het heeft ons dus iets te zeggen. Ook van 
dit bijbelboek geldt dat het door God is ingegeven, 
omdat het nuttig is “om te leren, te weerleggen, te 
verbeteren en te onderwijzen in [de] gerechtigheid, 
opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk 
ten volle toegerust” (2 Tim. 3:16-17).

Het gaat over liefdesrelaties, over relaties tussen man 
en vrouw. We kunnen dat toepassen op ons huwelijk. 
Veel ervan kunnen we ook toepassen op ons gezin, 
maar ook op de relaties met medegelovigen, onze 
broeders en zusters. Van wat we in dit boek over de 
liefde lezen, kunnen we daarom ook veel leren over de 
manier waarop we naar elkaar kijken, hoe we elkaar 
zien en wat we tegen elkaar zeggen, dus hoe we met 
elkaar omgaan.

“Het Hooglied, dat van Salomo is” (Hooglied 1:1).

Uit het eerste vers blijkt dat het bijbelboek Hooglied 
is geschreven door Salomo. Van Salomo hebben we 
drie boeken in de Bijbel. Behalve het boek Hooglied 
heeft hij de boeken Spreuken en Prediker geschreven. 
In die beide boeken zegt Salomo ook iets over een 

vrouw. Salomo had duizend vrouwen (zie 1 Kon. 11:3), 
maar de juiste vrouw, de vrouw met wie hij een echte 
liefdesverhouding kon hebben, was er niet bij. Hij 

heeft haar ‘onder de zon’ 
gezocht, maar moest tot 
de conclusie komen: “Een 
vrouw onder die alle heb 
ik echter niet gevonden” 

(Pred. 7:28). In het boek 
Prediker (de ‘prediker’ is 

Salomo) wordt het leven alleen op horizontaal niveau 
gezien. De prediker beziet en onderzoekt alles “onder 
de zon” (Pred. 1:2). De slotsom van zijn onderzoek is 
dat alles vluchtig, ijdelheid, leeg is. Zolang een mens 
de vervulling van zijn verlangens alleen onder de zon 
zoekt – ongeacht of het daarbij gaat om een vrouw of 
iets anders –, zal zijn hart geen waar geluk vinden. De 
zoektocht van Salomo naar de ware liefde blijft in het 
boek Prediker dan ook zonder resultaat. 

Maar dan horen we in Spreuken uit zijn mond de 
vraag: “Wie zal een deugdelijke vrouw vinden?” 
(Spr. 31:10a). Spreuken is het boek waar vanuit het 
heiligdom Gods licht schijnt over de weg die wij onder 
de zon hebben te gaan. In dat boek horen we iets 
over wat er in Salomo’s hart leeft over de vrouw die 
hij zoekt, hoe ze moet zijn. Over haar schrijft hij dan 
in het vervolg van Spreuken 31. Het antwoord op de 
vraag blijft weliswaar open, maar zijn zoektocht heeft 
wel zin gekregen, doordat hij zich nu in het licht van 
het heiligdom bevindt. Hij weet nu naar wat voor soort 
vrouw hij zoekt.

In het Hooglied heeft hij 
haar gevonden. Hooglied 
is als het ware het heilige 
der heiligen, waar de 
oorsprong ligt van de 

intieme omgang tussen 
de bruidegom en de bruid. 

Salomo is zo blij dat hij haar heeft gevonden, dat hij 
een lied over haar schrijft. Hij heeft wel meer liederen 
geschreven. We lezen dat hij zelfs “duizend en vijf 
liederen” (1 Kon. 4:32) heeft geschreven. Van al die 
liederen hebben we – behalve misschien Psalm 72 –, 
voor zover wij weten er niet één in de Bijbel. Maar in 
het Hooglied hebben we een lang lied van hem in de 
Bijbel. 

het hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
D

ee
l 1

Gewaagd

Onder de zon

Een lang lied
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Het is ook niet zomaar een lied, een lied waarvan 
alleen gezegd zou kunnen worden dat het een heel 
goed lied is. Nee, het is ‘het lied der liederen’, het 
hoogste lied, het lied dat alle andere liederen overtreft. 
In het lied bezingt de grootste Liefhebber die de 
wereld ooit heeft gekend, de vurigste liefde die ooit 
is getoond. We horen in dit lied de stem van de Heer 
Jezus, die tot het hart van Zijn bruid spreekt.

Dit lied is voor God van zo groot belang, dat Hij het in 
Zijn Woord heeft opgenomen. Het is Zijn bedoeling dat 
wij dit lied met de grootste aandacht zullen lezen om 
daardoor de gevoelens van Zijn liefde voor Zijn volk te 
leren kennen. Als wij door dit lied die gevoelens met 
ons hart gaan begrijpen, zal dit lied ons helpen uiting 
te geven aan onze liefde tot Hem.

Het boek geeft de 
ontwikkeling van de 
gevoelens van liefde weer 
tussen Salomo en een 
meisje, zijn bruid, voor 

wie hij liefde heeft opgevat. 
Het is een liefdesverklaring van 

Salomo aan het begin van een relatie, die hij met het 
meisje opbouwt. Jonge geliefden schrijven elkaar. Als 
je eenmaal bent getrouwd, woon je bij elkaar en schrijf 
je elkaar niet meer. Toen ik verloofd was, schreef ik 
wel brieven aan mijn verloofde. Toen mijn vrouw en ik 
het over de brieven in onze verlovingstijd hadden, zei 
ze dat ze nog wel eens een brief van mij wilde hebben. 
We waren op dat moment bijna 34 jaar getrouwd. Ik 
heb haar toen een brief geschreven over wat zij al de 
tijd dat wij getrouwd zijn, voor mij is gaan betekenen 
als vrouw, als moeder van onze kinderen en als oma 
van onze kleinkinderen. Die heb ik haar gegeven 
op de dag dat we 34 jaar getrouwd waren. Vrouwen 
verlangen naar zulke uitingen. Het is goed dat een 
man zijn vrouw regelmatig vertelt wat ze voor hem 

betekent. Het is ook goed als een vrouw haar man 
eens vraagt wat ze voor hem betekent. 

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat het ook 
goed is om onze kinderen en kleinkinderen af en toe 
te zeggen dat we van hen houden, en te zeggen hoe 
blij we zijn dat ze tot het gezin en de familie behoren. 
Dat moet natuurlijk niet bij woorden blijven, maar we 
kunnen ze dat ook laten voelen door onze arm om hen 
heen te slaan of kleine kinderen op schoot te nemen. 
Het zijn uitingen die we misschien wel moeten leren, 
maar het is belangrijk dat we regelmatig onze liefde 
‘verklaren’ aan hen van wie we houden.

Maar deze liefdesverklaring is niet de enige betekenis 
van het Hooglied. In de profetische toepassing zien we 
in Salomo een beeld van de Heer Jezus, en in de bruid 
een beeld van Jeruzalem (of: het gelovig overblijfsel 
van Israël) – en dat vooral in de eindtijd, dat is de tijd 
van de Grote Verdrukking. Dat Salomo een beeld is 
van de Heer, wordt door Christus Zelf aangegeven 
als Hij van Zichzelf zegt: “En zie, meer dan Salomo 
is hier” (Matt. 12:42b). In Hooglied zijn veel dingen 
die ons duidelijk maken hoe het overblijfsel als de 
bruid, en de Heer Jezus als Bruidegom naar elkaar 
gevoerd worden. Dit betekent dat we veel profetie in 
dit boek hebben. Het vertelt ons iets over toekomstige 
gebeurtenissen. 

Behalve de letterlijke betekenis en de profetische 
betekenis heeft het boek nog een derde betekenis, en 
dat is de praktische of geestelijke toepassing ervan. We 
kunnen de prachtige inhoud van Hooglied toepassen 
op ons persoonlijk geloofsleven, op onze verhouding 
tot de Heer Jezus. In het verlengde daarvan zijn er 
ook toepassingen te maken op de relaties in onze 
huwelijken en gezinnen en de omgang met onze 
medegelovigen. Op deze derde betekenis ligt bij de 
overdenking van dit lied de nadruk.

Ontwikkeling 
van gevoelens
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De geestelijke strijd 
door de eeuwen heen
vanaf de hof van Eden tot 

Armageddon

Door: Jan van Buren

Heeft de sterveling niet een 
strijd te voeren op aarde? Dat 
was de verzuchting van Job, 
zo’n 3500 jaar of nog langer 
geleden (zie Job 7:1). En 
daarbij dacht hij niet zozeer 
aan de strijd om het bestaan 
als wel aan de geestelijke 

strijd, een strijd waarin elk mens betrokken is. Namelijk 
de grote, kosmische strijd tussen God en de satan, tussen 
Gods engelen en die van de tegenstander. Dat is het 
onderwerp van dit boek, dat ons meeneemt naar het begin 
van de Bijbel en vervolgens dit conflict beschrijft tot aan 
het einde der tijden.

http://www.oudesporen.nl/Download/OS2035.pdf

Isaak woonde in het Zuiderland en werd daar 
door God gezegend (Gen. 24:62; 25:11). 
Wij zijn als christenen nu gezegend met alle 
geestelijke zegening in de hemelse gewesten 
(Ef. 1:3). Wij hebben echter in de praktijk van 
het leven zowel de koude noordenwind van 
de beproeving als de warme zuidenwind van 
voorspoed en zegen nodig, om vrucht te kunnen 

dragen voor God en een welriekende balsemgeur 
te kunnen verspreiden (vgl. Hoogl. 4:16).

(4)     De omgang om het altaar eindigt bij de westzijde, d.i. 
de plaats waar de zon óndergaat. Psalm 72 bevat enkele 
verwijzingen naar dit laatste punt. Men zal de Vredevorst 
eren, ‘zolang de zon er is’ (vs. 5). Het dalen van de zon in 
het westen is profetisch gezien het einde van het Vrederijk, 
wanneer Christus het Koninkrijk overgeeft aan God de 
Vader (vgl. 1 Kor. 15:24). Verder zullen ‘de koningen van 
Tarsis en de kustlanden’ komen om hun geschenken aan te 
bieden (vs. 10). Dat zijn de volken uit het westen (zie Gen. 
10:4-5). Samen met de andere volken die gespaard zijn, 
zullen zij optrekken naar Jeruzalem om daar de Vredevorst 
te huldigen (Zach. 14:16-17). 

Zó uitgestrekt zijn de gevolgen van het werk op het kruis 
van Golgota: 

1. de zegen reikt tot de einden der aarde, 

2. tot alle volken, 

3. en wel tot in de verre toekomst (vgl. ook Ps. 22:28vv.). 

Wanneer wij staan bij de westzijde van het altaar is er dan 
ook alle reden om luid een loflied te doen horen en al 
Gods wonderen te vertellen.
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In dit nummer van Rechtstreeks treft 
u weer artikelen over een veelheid 
van onderwerpen aan. In de vertaalde 
artikelenserie van J.G. Bellett over het 
leven van de Heer Jezus stelt de auteur: 
‘Wij zijn eerder geneigd ons met Hem te 
willen bezighouden, dan te geloven dat 
Hij Zich met ons heeft beziggehouden en 
dat Hij voor ons heeft gestreden, geleden 
en getriomfeerd’.

In een vragenbeantwoording over het 
apostelschap legt Hugo Bouter uit dat er 
tegenwoordig ook nog apostelen zijn. Dit 
is zo ‘in de algemene zin van gezanten 
van Christus (zie 2 Kor. 5:20), maar zij 
behoren niet tot de beperkte kring van 
apostelen en profeten die in de eerste 
eeuw de grondleggers van de Gemeente 
zijn geweest volgens Efeziërs 2:20 (vgl. 
ook Openb. 21:14, waar sprake is van de 
12 apostelen van het Lam)’.

Ger de Koning schrijft over zijn reis 
naar India en het probleem dat jonge 
gelovigen daar hebben bij het vinden van 
een gelovige huwelijkspartner. Dat komt 
zowel door de invloed van de ouders als 
door het Indiase kastenstelsel. Sommige 
jonge gelovigen bezwijken voor de druk 
van deze maatschappelijke invloeden en 
huwen een ongelovige huwelijkspartner, 
met de gedachte dat ze die toch het 
evangelie kunnen brengen. ‘Maar’, zo 
schrijft de auteur, ‘deze redenering gaat in 
tegen het duidelijke gebod van de Schrift, 
dat een gelovige niet met een ongelovige 
onder één juk mag gaan (2 Kor. 6:14). Dit 
gebod is niet cultuurgebonden’. 

In zijn artikel over de Vadernaam wijst 
Hugo Bouter erop hoe belangrijk het 
is dat de Heer na Zijn opstanding de 
discipelen ‘broeders’ noemt: ‘Hij had de 
discipelen reeds Zijn ‘vrienden’ genoemd 

(Joh. 15:15), maar hier noemt Hij hen Zijn 
‘broeders’. Die benaming tekent de nauwe 
onderlinge band tussen de Meester en 
Zijn volgelingen, Zijn leerlingen. Daarom 
zou de aanspreekvorm ‘broeder’, ‘zuster’, 
eigenlijk een eretitel voor ons moeten 
zijn’.

De Woordstudie gaat over een paar 
bijzondere gelegenheden waar de Heer 
Jezus de discipelen ’Mijn discipelen’ heeft 
genoemd. ‘Hij die werkelijk de Heer was, 
sprak van ‘Mijn tijd’, ‘Mijn discipelen’, 
‘Mijn gastverblijf’, zo luidt een citaat uit dit 
artikel.

Kris Tavernier schrijft over wat hij noemt: 
‘Herhaalde uitdrukkingen in de brief aan 
de Efeziërs’. Hij introduceert zijn thema 
als volgt: ‘In de brief van Paulus aan de 
gemeente te Efeze staan verschillende 
woorden en uitdrukkingen, die meerdere 
keren voorkomen. Deze studie heeft tot 
doel ze te noemen en er wat uitleg bij 
te geven, in de hoop dat dit de lezers 
aanleiding zal geven om dieper in te gaan 
op deze dingen’.

Ger de Koning vervolgt zijn artikelenreeks 
over het boek Hooglied. Een citaat: 
‘Niemand kan twee personen tegelijk 
kussen. Een kus is een uiting voor één 
persoon. Het is de uitdrukking van een 
persoonlijke, intieme liefde. Dit verlangen 
gaat veel verder dan het gewone 
verlangen naar een bewijs van liefde. 
Het is voor ons het startpunt van ware 
geestelijke groei. Als dit grote verlangen 
naar de liefde van de Heer Jezus er niet is, 
zullen we niet begrijpen wat Salomo met 
dit lied bedoelt’. Veel zegen gewenst bij 
het lezen van dit nummer! Namens 
de redactie, Gerard Kramer
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Deel 5 - De opstanding
De zonde en Christus hebben elkaar dus, om zo te 
zeggen, ontmoet op het terrein van de dood. Want de 
prikkel van de dood is de zonde: de zonde heeft als 
straf de dood tot gevolg. Christus is de Overwinnaar 
van de dood en Hij heeft de dood tenietgedaan. Zij 
hebben elkaar ontmoet, en het resultaat was het 
tenietdoen van de zonde en de dood, en de bevrijding 
van zijn gevangenen. Maar alléén een opstanding 
van doden, of graven die doden teruggeven, is op 
zichzelf nog geen overwinning. De doden kunnen 
uit hun graven worden geroepen om het oordeel te 

ondergaan, zoals dit 
eens zal gebeuren met 
hen die niet geschreven 
staan in het boek van het 
leven van het Lam. Maar 

Christus’ opstanding uit de 
doden is triomfantelijk. Zij 

garandeert de verlossing en het volle resultaat van 
het volbrachte werk, want “ieder die de naam van de 
Heer zal aanroepen, zal behouden worden” (Rom. 
10:13). En de Heer is hier Jezus in Zijn opstanding, 
die van zonden reinigt en de dood teniet doet. 

De opstanding van de Heer Jezus is een vaststaand 
feit. Of wij het willen horen of niet, de opstanding 
heeft plaatsgevonden en kan niet worden ontkend. 

Ook kunnen we wat 
onszelf betreft niet aan 
het feit van de opstanding 
ontkomen. We krijgen 
ermee te maken, eenieder 

van ons, of we willen of 
niet. De opstanding heeft een 

verschillend gevolg door haar tweevoudige kracht en 
betekenis, en eenieder moet beseffen wat dit voor 
hem persoonlijk inhoudt. Het feit is er en niemand 
kan eraan ontkomen. De opgestane en verheerlijkte 
Jezus is boven ons en vóór ons geplaatst, zoals de 
zon aan de hemel staat. De hele schepping van God 
heeft ermee te maken, want wie zou de zon uit de 
hemel kunnen wegnemen? Gods heerlijkheid zetelde 
destijds in de wolk, toen Israël door de woestijn trok. 
En het volk moest weten dat de heerlijkheid van God 
er was en dat het ermee te maken had, in welke 
omstandigheden het ook verkeerde. De lichtende 
wolk was er om hen in vreugde voort te leiden,  

als ze gehoorzaam waren; maar ook om hen te 
berispen en te oordelen als het anders ging. Maar de 
wolk van Gods tegenwoordigheid was daar boven hen 
en vóór hen; ze konden er niet aan ontkomen dat de 
wolk zich met hen bezighield, in welke omstandigheid 
zij ook waren. 

Zo ook later, toen er door 
God profeten tot het volk 
werden gezonden. Ze 
waren er; en of het volk 
nu luisterde of niet, het 

moest weten dat ze onder 
hen waren geweest. Ze konden 

het feit niet ontkennen, noch aan de gevolgen 
ervan voorbijgaan. Nog later kwam Christus in de 
wereld, in de tijd van Zijn vernedering – dat is een 
overeenkomstig feit. Satan had dit als feit moeten 
weten en op zichzelf moeten toepassen. En de 
mens had door dit grote feit de zegen binnen zijn 
bereik, maar hij kon door zijn zonde zijn oordeel 
ook verzwaren. Het koninkrijk van God was nabij 
gekomen; van dit feit en van de kracht ervan hadden 
zij zichzelf moeten overtuigen. 

Het zojuist genoemde grote feit van de opstanding 
is in overeenstemming hiermee. Jezus is opgestaan 
en verhoogd. Hij is opgevaren naar de hemel en 
is daar verheerlijkt. Wij zouden evengoed kunnen 
proberen de zon uit de hemel te halen, als te trachten 
aan de toepassing van dit grote feit op onszelf te 
ontkomen. Het spreekt zowel van oordeel als van 
genade: óf we zien op naar het kruis met overtuigde 

en belangstellende 
harten, óf we verachten 
en minachten het. Het 
spreekt tot allen, of men 
het wil horen of niet. 

Men moet echter dit 
onthouden, en dit is ernstig: 

om de opstanding van Christus te kunnen genieten 
als het heil van God, moet ik persoonlijk op een 
levende wijze door het geloof ermee in verbinding 
worden gebracht. Als we de opstanding ons hele 
leven lang geringschatten, zullen we later ermee 
worden geconfronteerd. Ik mag gerust herhalen dat 
dit ernstig is. Het herinnert ons aan Marcus 5. Of de 
satan het wilde of niet, de Heer Jezus stelde Zich in 
verbinding met hem, in de persoon van de bezetene 

een oVerdenking oVer 
het leVen Van de heer 

Jezus christus

zoals het in vier verschillende karakters wordt 
voorgesteld in de vier evangeliën

J. G. Bellett
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... laten we dit 
niet gering 
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in het land van de Gerasenen, om de boze te 
oordelen en zijn werken te verbreken. Maar Hij stelde 
Zichzelf en Zijn reddende kracht pas ter beschikking 
van de arme, zieke vrouw in de menigte, nadat zij 
door het geloof in haar nood tot Hem de toevlucht 
had genomen.

Dit onderscheid bevat een 
diepe, ernstige waarheid. 
Als wij nu niet door 
het geloof de toevlucht 
nemen tot de opgestane 

Jezus, om te profiteren van 
de kracht die in Hem woont, zal Hij straks tot ons 
komen met het oordeel dat Hij dan uitoefent. Dan zal 
geen enkele smeekbede baten, terwijl als wij Hem nu 
zoeken, dit tot ons heil zal zijn. Het is goed het gevolg 
te overwegen. Het is nutteloos voor de mens, voor de 
wereld, voor de god en de overste van de wereld, om 
de opgestane Christus te weerstaan; het zal alleen 
maar leiden tot het achteruit slaan tegen de prikkels, 
tot zelfvernietiging. 

Twijfel is geen optie voor de zondaar, die op de 
opgestane Christus vertrouwt, want God heeft hem in 
Christus gerecht-vaardigd. De gerechtigheid van God 
verkondigt verlossing en verzoening door Zijn bloed. 
De verzoening tot verheerlijking van God, door Jezus 
volbracht, is Zijn verdienste. Zijn dood voldeed aan 

al Gods eisen. Dat God nu 
de allergrootste zondaar 
kan vergeven – daartoe 
geeft het kruis Hem, om 
het zo te zeggen, het 
recht. Want op het kruis 

is aan Zijn gerechtigheid 
en aan Zijn morele heerlijkheid 

en heiligheid geheel voldaan. Op grond van die 
gerechtigheid neemt God de zondaar aan, die zich 
op het kruis beroept. Want zoals door het kruis aan 
de gerechtigheid van God werd voldaan, zo wordt 
deze gerechtigheid openbaar als de zondaar zich op 
het kruis beroept en daardoor wordt gerechtvaardigd. 

Als we dit feit en de 
opstanding van Christus 
niet aannemen, laten 
we daarmee zien dat we 
God niet kennen (1 Kor. 

15:34). Wij zijn dan in 
feite onwetend aangaande 

Hem. Daarom vertoonde God Zichzelf in een wereld 
als de onze in al Zijn heerlijkheid in de Persoon van 
Jezus Christus. De vijand had door de zonde de dood 
in Gods schepping geïntroduceerd. Toen werd de 
Gezegende geopenbaard, en Hij overwon de dood. 
Dit grote gebeuren vond plaats op het kruis. Daar is 
de zonde weggenomen en de dood tenietgedaan. De 
opstanding is hiervan het bewijs en het getuigenis. 

De discipelen waren zich niet bewust van dit grote 
heilsfeit, zelfs niet toen het plaats vond. Zij toonden 
op dat ogenblik een aandoenlijke en innige liefde 

tot hun Meester, maar 
openbaarden tegelijkertijd 
een volkomen onbegrip 
en ongeloof ten aanzien 
van dit feit. Dit is een heel 

natuurlijke reactie. Wij zijn 
eerder geneigd ons met Hem te willen bezighouden, 
dan te geloven dat Hij Zich met ons heeft 
beziggehouden en dat Hij voor ons heeft gestreden, 
geleden en getriomfeerd. 

De Galilese vrouwen waren vol liefde voor Hem, toen 
zij het graf bezochten. En Jozef van Arimatea vroeg 
moedig om het lichaam van de Heer. Dit betekende 
méér dan het brengen van de specerijen en de 
zalving bij Zijn begrafenis; het spreekt van liefde, 
ijver, oprechtheid en verdriet. Maria Magdalena bleef 
achter bij het graf, en Petrus en Johannes liepen zo 
hard mogelijk om daar als eerste te zijn. De beide 
discipelen op de weg naar Emmaüs waren bedroefd, 

toen zij zich met Jezus 
onderhielden. Maar hun 
hart werd vurig, toen hun 
Metgezel onderweg met 
hen sprak over Zijn lijden, 

sterven en opstanding en 
de Schrift voor hen opende. 

Dit alles was het gevolg van oprechte genegenheid; 
maar toch waren zij nog ongelovig. Hun hart was wel 
met Hem bezig, maar het grote feit van het kruiswerk 
en van Zijn overwinning over de dood was nog niet in 
het geloof aangenomen, toen Hij met hen sprak.

De Heer was daarover niet tevreden. Hoe zou dat ook 
mogelijk zijn? Zondaars moeten Hem leren kennen 
in Zijn genade en in Zijn kracht. Hij heeft ons gered 
uit onze diepe nood. De discipelen kwamen naar 
het graf met ijver en liefde, maar dat alleen was niet 
voldoende. Wij moeten Hem die naar ons toekomt, in 
het geloof zien en aannemen in onze doodstoestand. 
We moeten naar Hem toegaan als gestorvenen. Wij 
zijn de doden, niet Hij! Hij is de Levende, niet wij. De 
Zoon van God kwam in deze gevallen wereld als de 
Verlosser van verlorenen, die doden levend maakt. 
Dát moeten wij ons realiseren. De zachtmoedige 

Heiland wist genegenheid 
voor Hem te waarderen. 
Maar Hij berispte de 
Emmaüsgangers om hun 
ongeloof en Hij ging door 

met Zijn onderwijs, totdat 
Hij de grote verborgenheid 

van Zijn opstanding vanuit de Schrift had voorgesteld 
aan hun hart en geweten. Daarna herkenden zij 
Hem bij het breken van het brood, “en zij aanbaden 
Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote 
blijdschap” (Luc. 24:52). Zij offerden om zo te 
zeggen hun brandoffer en hun plengoffer, zoals 
men de eerstelingsgarve bij het begin van de 
oogst brengt (Lev. 23:9-13).

God vertoonde 
Zichzelf in 
Hem...

Hij wil dat wij...

... Hem leren 
kennen... 

... in Zijn genade 
en in Zijn kracht

... en Hij heeft 
Zich met ons 
beziggehouden

... en de 
toevlucht nemen 
tot Hem



4

Vraag over het apostelschap

Iemand probeerde met teksten (vooral uit Handelingen) te 
bewijzen dat er nu nog wel degelijk apostelen zijn. Ik heb 
toen gezegd dat een kenmerk van een apostel is dat hij 
de Heer Jezus moest hebben gezien (1 Kor. 9:1). Maar 
die tekst vond hij niet overtuigend.

Antwoord

Het apostelschap wordt in vele Schriftgedeelten beperkt 
tot dat van de twaalf apostelen, die de Heer tijdens Zijn 
leven op aarde had uitgekozen en uitgezonden. We zien 
dat niet alleen in de evangeliën, maar ook in het boek 
Handelingen – met name in Handelingen 1. Het twaalftal 
werd weer volledig gemaakt door de verkiezing van 
Mattias (Hand. 1:2-5, 13, 21-26). Later in dit boek vinden 
we het apostelschap van Paulus, dat zijn oorsprong vond 
in een bijzondere verschijning van de Heer uit de hemel 
(Hand. 9). Dit is het kenmerkende verschil tussen het 
apostelschap van de twaalven en dat van Paulus, zoals 
Jakobus, Petrus en Johannes ook erkenden tijdens 
hun ontmoeting met Paulus en Barnabas in Jeruzalem 
(Gal. 2:7-9). Paulus zou de grote apostel van de volken 
worden, van de niet-besnedenen. Later werd Barnabas, 
die samen met Paulus werd uitgezonden vanuit  

Antiochië in Syrië, om die reden ook een apostel 
genoemd (Hand. 14:4, 14).

Het woord apostel, d.i. gezant, kan nog in iets ruimere 
zin worden gebruikt. Er zijn nu nog steeds apostelen 
in de algemene zin van ‘gezanten van Christus’ (zie  
2 Kor. 5:20), maar zij behoren niet tot de beperkte kring 
van apostelen en profeten die in de eerste eeuw de 
grondleggers van de Gemeente zijn geweest volgens 
Efeziërs 2:20 (vgl. ook Openb. 21:14, waar sprake is van 
de 12 apostelen van het Lam). Het fundament van de 
Gemeente is eens voor altijd door hen gelegd, en dit kan 
niet worden herhaald (1 Kor. 3:10-11). 

Maar reeds in de begintijd waren er valse profeten en 
leraars, die claimden heel speciale apostelen te zijn, 
zgn. super-apostelen, maar Paulus wees hen af (zie 
2 Kor. 11 en 12). Dat is in onze tijd ook nog zo, dat 
mensen claimen een bijzondere apostolische status en 
gezag te hebben. Als dat waar zou zijn, zouden we ook 
moeten geloven in eventuele nieuwe (buitenbijbelse) 
openbaringen, die dan hetzelfde gezag als de heilige 
Schrift zouden bezitten. Dan tasten we het fundament 
van de Gemeente aan, en dat is een ernstige zaak!

ziJn er nu nog apostelen?

Hugo Bouter

• De Heer Jezus was het Licht, en toch hing Hij aan 
het kruis in diepe duisternis.

• Hij was het Leven, maar toch heeft Hij Zijn ziel 
uitgestort in de dood.

• Hij was de Rots der eeuwen, maar toch riep Hij uit: 
‘Ik ben gezonken in bodemloze modder’.

• Hij was de Zoon van God, en toch werd Hij gekruisigd 
als een misdadiger.

• Hij kende de zonde niet, maar toch werd Hij voor ons 
tot zonde gemaakt.

• Hij was de Leeuw uit de stam van Juda, toch werd 
Hij als een lam ter slachting geleid.

• Hij had het getuigenis dat alles aan Hem begeerlijk 
was, toch staat van Hem geschreven dat Hij geen 
gestalte of glorie had.

• Hij was en is de almachtige God, maar toch is Hij 
Mens geworden en in zwakheid gekruisigd.

• Hij was het beeld van de onzichtbare God, maar 
toch werd Zijn gezicht geschonden, meer dan van 
iemand anders.

• Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond 
er. Toch vernederde Hij Zichzelf en werd Hij 
gehoorzaam tot de dood aan het kruis.

• Hij was de Wens van de naties, de begeerte van de 
volken, en toch werd Hij veracht en verworpen door 
de mensen.

• Hij was de Bron van het leven, maar toch riep Hij 
aan het kruis: Mij dorst!

• De hemel der hemelen kan Hem niet bevatten, 
maar toch wil Hij bij ons komen om met ons de 
maaltijd te houden.

      Uit het Duits vertaald en bewerkt

tegenstellingen

R
ep

ly
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Studies over 1 Timoteüs

Maandag 1 september zijn we van Chennai naar 
Hyderabad gevlogen. Na aankomst hebben we eerst, 
gezeten in een riksja, een kijkje in Hyderabad genomen. 
Je beleeft het verkeer dan op een heel andere manier. 
Het gaat hortend en stotend, want er zit geen vering in. 
Zo kwamen we bij een soort openluchtmuseum om wat 
meer kennis van de Indiase cultuur op te doen.

Dinsdag en woensdag waren er twee dagen bijbelstudies 
voor de jeugd. Br. Emmanuel had die georganiseerd. 
Het is zijn verlangen dat jonge gelovigen onderwijs 
krijgen in de gezonde leer van Gods Woord. Daarom 
bidden ze ook telkens of de Heer bijbelleraren wil sturen 
om dit onderwijs te geven. De aanwezige jongeren, 
een groep van ca. twintig personen, waren uit diverse 
gemeenten hiervoor uitgenodigd. Dat gebeurde omdat 
ze het verlangen toonden de Heer te willen dienen. Ze 
volgden de studies met grote aandacht. Als onderwerp 
leek me voor deze groep de eerste brief aan Timoteüs 
geschikt. Het bleek een goede keus te zijn. We zijn 
niet ver gekomen, slechts tot vers 11 van hoofdstuk 1, 
maar dat is niet erg. Het doel was niet snel door de brief 
heen te gaan, maar te ontdekken wat Paulus aan zijn 
geestelijk kind had doorgegeven en wat dat nu voor ons 
betekent.

Huwelijk en kastenstelsel

Regelmatig waren er vragen over uiteenlopende 
onderwerpen. Interessant waren de vragen over het 
huwelijk en daarbij vooral de vergelijking tussen de 
gewoonten in India en Nederland, met name waar het 
gaat om de keus van een huwelijkspartner. In India is 
het nog vrij algemeen de gewoonte dat ouders voor 
de kinderen een partner kiezen. De kinderen hebben 
overigens tegenwoordig wel de mogelijkheid de keus 
van hun ouders niet te accepteren. Ze vinden deze gang 
van zaken bijbels, omdat Abraham het ook zo deed voor 
Isaak. Maar ze stonden toch wel open voor de gedachte 
die ik opperde, dat het bovenal belangrijk is dat God 
twee mensen bij elkaar brengt. Dat zien we namelijk bij 
het eerste huwelijk dat is gesloten in de Bijbel, namelijk 
dat van Adam en Eva. Zij hadden immers geen ouders 
die voor hen konden kiezen! 

Mijn vraag was ook hoe het gaat als een gelovige 
jongere óngelovige ouders heeft, die met Gods wil geen 
rekening houden en alleen naar de voordelen kijken 
die een bepaald huwelijk oplevert, misschien wel het 
meest voor henzelf. Dat was inderdaad een probleem. 
We zijn het erover eens geworden dat de Bijbel geen 
standaardoplossing hiervoor geeft. Iedereen moet in 
zijn cultuur in de peroonlijke relatie met God Zijn wil 
leren kennen. Een kwalijke zaak is dat in het leven van 
gelovigen in India het kastenstelsel nog een grote rol 
kan spelen. Daardoor kan het helaas gebeuren dat een 
gelovige met een ongelovige trouwt. Het gevolg is dat 
zo’n gelovige de christelijke gemeenschap opgeeft, en 
zoals destijds Demas ‘de tegenwoordige eeuw’ lief krijgt 
(2 Tim. 4:10). Dit is een grote zorg voor verantwoordelijke 
broeders in tal van gemeenten, temeer omdat het soms 
moeilijk is een gelovige partner te vinden. Iemand van 
de jongeren zei, dat je toch wel met een ongelovige zou 
kunnen trouwen om dan vervolgens te proberen hem 
of haar het evangelie te verkondigen, zodat de partner 
tot geloof komt. Maar deze redenering gaat in tegen het 
duidelijke gebod van de Schrift, dat een gelovige niet met 
een ongelovige onder één juk mag gaan (2 Kor. 6:14). 
Dit gebod is niet cultuurgebonden. Er is veel gebed 
nodig voor jonge gelovigen in India (en in Nederland) 
om niet in deze valkuil te trappen, maar de Heer te 
vertrouwen dat gehoorzaamheid aan Zijn Woord altijd 
de weg tot zegen is. In Christus verbonden, Ger en 
Willy de Koning

Van de werkVloer

Enkele indrukken uit India - 2

Ger de Koning
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Meditaties oVer de VadernaaM

Mijn Vader en uw Vader

Hugo Bouter
S

lo
t

‘Jezus zei tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben 
nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar Mijn 

broeders en zeg hun: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw 
Vader, naar Mijn God en uw God’ (Joh. 20:17).

In Johannes 20 verschijnt de opgestane Heer als de 
Overwinnaar over dood en graf aan de Zijnen. Wij zien 
Hem hier als de Eerstgeborene onder vele broeders (vgl. 
Rom. 8:29). Hij verkondigt hun de blijde boodschap, die 
gegrond is op Zijn volbrachte werk, en roept hun toe: 
‘Vrede zij u!’ 

Hij had de discipelen reeds Zijn ‘vrienden’ genoemd 
(Joh. 15:15), maar hier noemt Hij hen Zijn ‘broeders’. Die 
benaming tekent de nauwe onderlinge band tussen de 
Meester en Zijn volgelingen, Zijn leerlingen. Daarom zou 
de aanspreekvorm ‘broeder’, ‘zuster’, eigenlijk een eretitel 
voor ons moeten zijn. Die nauwe band met Hem en met 
elkaar komt in de eerste plaats tot stand door te luisteren 
naar Gods Woord en te gehoorzamen aan Gods wil: ‘Mijn 
broeders zijn dezen die het woord van God horen en doen’ 
(Luc. 8:21). Maar de discipelen leerden hun bevoorrechte 
positie pas werkelijk kennen en genieten nà Christus’ 
opstanding uit de doden en de uitstorting van de Heilige 
Geest. Zonder deze grote heilsfeiten kon de nieuwe familie 
van de kinderen van God, Gods ‘huisgezin’ in deze tijd, d.i. 
de Gemeente van de levende God, niet worden gevormd. 
Pas na de opstanding van Christus kon er sprake zijn van 
een nieuwe familie van verlosten, van kinderen Gods. 

De discipelen vormden voor die tijd natuurlijk ook een 
bepaalde éénheid, een gezelschap van mensen die 
dezelfde Heer dienden en die Hem volgden. Na Zijn 
opstanding heeft Christus echter als ‘een levendmakende 
geest’ het nieuwe leven in de Zijnen geblazen (Joh. 20:22; 
1 Kor. 15:45). Zo zijn wij nu in Hem een nieuwe schepping, 
een nieuwe familie van broeders en zusters, kinderen van 
de Vader en huisgenoten van God. 

Maria Magdalena, aan wie de eerste verschijning van de 
opgestane Heer te beurt viel, mocht de blijde boodschap 
overbrengen: ‘Ga heen naar Mijn broeders en zeg hun: Ik 
vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en 
uw God’ (Joh. 20:17). De Vadernaam staat hier voorop. 
De Opgestane verbindt Zichzelf openlijk met de Zijnen, en 
erkent hen als kinderen van de Vader en huisgenoten van 
God (vgl. Ef. 2:13vv.). Maar het is een hémelse familie, 
waarvan Hij het verheerlijkte Hoofd is. Bij een hemelse 
Christus hoort een hemelse Gemeente. Onze toekomst is 
het Vaderhuis met de vele woningen. Daarom kon de Heer 
ook niet op aarde blijven en moest Hij opvaren naar Zijn 
Vader en onze Vader. 

De Heer Jezus spreekt hier over ‘Mijn Vader’ èn ‘uw 
Vader’. Enerzijds doet Hij ons delen in de voorrechten 

van het zoonschap en zo zijn wij in tal van opzichten Zijn 
‘deelgenoten’ (vgl. Hebr. 1:9; 2:10-12; 3:1). Dat is het 
beginsel van associatie, van vereniging met Christus. 
Anderzijds blijft er echter een principieel onderscheid 
tussen de Zoon Zelf, en allen die door Hem en Zijn 
volbrachte werk de Vader hebben leren kennen. Hij blinkt 
uit boven tienduizend. De Zoon is de Eerste onder vele 
broeders. Hij noemt ons inderdaad Zijn broeders, maar 
omgekeerd hebben wij niet het recht Hem ònze Broeder 
te noemen (zoals soms gebeurt). Maria noemde Hem 
‘Rabboeni’ (lett. ‘mijn Meester’). Tomas zei tot Hem: ‘Mijn 
Heer en mijn God!’ (Joh. 20:16,28). Zij spraken Hem aan 
met groot respect. Wij moeten de Zoon eren zoals wij de 
Vader eren. 

De openbaring van de Vadernaam was niet vreemd voor 
de discipelen. Christus had reeds tijdens Zijn leven op 
aarde de Vader verklaard door Zijn woorden en werken, 
Zijn hele handel en wandel (Joh. 1:18). Hij had de naam 
van de Vader bekend gemaakt aan de mensen die de 
Vader Hem uit de wereld had gegeven (Joh. 17:6,26). 
Hij deed dit als de unieke Zoon van de Vader, die hier 
op aarde met gezag kon spreken over de dingen van de 
hemel. Wij hebben nu op grond van Zijn volbrachte werk 
ook echt de positie van zonen ontvangen. Door de zalving 
van Gods Geest hebben wij bovendien geestelijk inzicht 
ontvangen om onze positie te kennen en te genieten. 
Zo kunnen wij vol vertrouwen tot de Vader naderen. Het 
zoonschap is Gods gáve aan ons. Het is Gods eigen plan, 
Zijn eeuwige voorbestemming. Hij heeft ons in en door 
Christus gesteld in deze nieuwe positie van zonen voor 
Hemzelf (Ef. 1:3vv.). 

Zo kunnen wij de Vader van onze Heer Jezus Christus nu 
ook ónze Vader noemen. Wij hebben de Geest van het 
zoonschap ontvangen, waardoor wij roepen: ‘Abba, Vader!’ 
(Rom. 8:15). De Geest getuigt met onze geest, dat wij 
kinderen Gods zijn. Even verder in Johannes 20 zien wij 
dan ook dat Christus als de Opgestane het nieuwe leven, 
de geest van het zoonschap, in Zijn discipelen blaast – als 
een voorsmaak van Pinksteren (vs. 19vv.). Christus neemt 
in de kring van de familie van Gods kinderen terecht de 
eerste plaats in. Hij is de Eérste onder vele broeders. 
Hij verkondigt de Vadernaam aan Zijn broeders, na Zijn 
verlossing uit de muil van de leeuw (d.i. de satan) en uit 
de macht van de dood (Ps. 22:22-23; Hebr. 2:12). Hij heft 
de lofzang aan te midden van de verlosten. Stemmen wij 
in met het lied van lof en dank? Danken wij met blijdschap 
de Vader: de Vader van onze Heer Jezus Christus, 
maar door genade nu ook ónze Vader?
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In de evangeliën stuiten we op regelmatig op ‘de 
discipelen’ van de Heer. Ik wilde graag weten of Hijzelf 
deze mannen wel eens aanduidde als ‘Mijn discipelen’, 
en dat blijkt Hij slechts bij twee heel bijzondere 
gelegenheden te hebben gedaan.

Het laatste pascha

In Matteüs 26:17vv. vragen de discipelen de Heer waar 
ze toebereidselen moeten maken om het pascha te 
eten. Hij vertelt daarop dat ze naar iemand toe moeten 
gaan en de volgende boodschap moeten doorgeven: ‘De 
Meester zegt: Mijn tijd is nabij; bij u zal Ik het pascha 
houden met Mijn discipelen’ (vs. 18). Marcus geeft deze 
boodschap van de Heer als volgt weer: ‘De Meester zegt: 
Waar is Mijn gastverblijf waar Ik het pascha met Mijn 
discipelen kan eten?’ (Marc. 14:14). Lucas formuleert de 
woorden van de Heer aldus: ‘De Meester zegt u: ‘Waar 
is het gastverblijf waar Ik het pascha met Mijn discipelen 
kan eten?’ (Luc. 22:11).

Als we ervan uitgaan dat deze drie geïnspireerde 
beschrijvingen elkaar aanvullen, kan worden 
gereconstrueerd dat de Heer ongeveer het volgende 
heeft gezegd: ‘De Meester zegt u: Mijn tijd is nabij; bij 
u zal Ik het pascha houden met Mijn discipelen; waar is 
Mijn gastverblijf waar Ik het pascha met Mijn discipelen 
kan eten?’ Als deze reconstructie juist is, is het gebruik 
van het woordje ‘Mijn’ zeer opvallend. De Heer Jezus 
spreekt tegenover een ‘heer des huizes’, van wiens 
bereidheid tot verhuren of ter beschikking stellen Hij 
menselijk gezien afhankelijk was, op een wijze die 
daarbij helemaal niet lijkt te passen. De ‘heer des 
huizes’ leerde zo, dat hem een vraag gesteld werd door 
Iemand die in werkelijkheid het hele tafereel bepaalde. 
Hij, die werkelijk de Heer was, sprak van ‘Mijn tijd’, ‘Mijn 
discipelen’, ‘Mijn gastverblijf’.

Het pascha was het feest waarbij men de uittocht uit 
Egypte herdacht. Dan slachtten en aten de Joden het 
pascha, oftewel het paaslam. Dat wees vooruit naar 
het lijden en sterven van Christus, die door Paulus ‘ons 
pascha’ wordt genoemd in 1 Korintiërs 5:7. Diezelfde 
gebeurtenis en diezelfde Persoon herdenken wij als wij 
het avondmaal vieren, dat aansluitend aan het pascha 
is ingesteld. Wij kijken terug op Hem, naar Wie het 
pascha vooruitwees. Christus, ons pascha, noemde de 
discipelen ‘Mijn discipelen’. Is het niet prachtig te zien 
dat Hij dat juist op dit moment deed, toen Hij op het 
punt stond als het ware Paaslam Zijn bloed voor hen te 
storten? We mogen dus, als we de dood van de Heer 
verkondigen, dat doen in het besef dat we op een heel 
innige manier aan Hem verbonden zijn: Hij is van ons, en 

wij zijn van Hem die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor 
ons heeft overgegeven (Gal. 2:20). Het avondmaal kan 
dan ook alleen worden gevierd door hen die werkelijk 
discipelen, volgelingen, van de Heer zijn. 

Daarnaast herdenken we Hem op een wijze die Hij heeft 
ingesteld op een dramatisch moment, dat Hij niettemin 
volledig Zelf bepaalde, namelijk vóórdat Hij zou lijden 
(Luc. 22:15), op Zijn tijd. Dit woord voor ‘tijd’ (Gr. kairos) 
geeft in het Nieuwe Testament vaak een door God 
gegeven beslissend tijdstip of moment aan (zie bijv. 
Marc. 1:15; 13:33; Luc. 12:56; 19:44; Hand. 1:7; Rom. 
13:11; Ef. 5:16 – ‘geschikte gelegenheid’). Daarom 
kon alleen de Heer Jezus, die altijd deed wat de Vader 
welbehaaglijk was (Joh. 8:29), hier in Matteüs 26:18 en 
in Johannes 7:6,8 spreken over Mijn tijd. Hij was het 
dan ook, die te rechter tijd voor goddelozen is gestorven 
(Rom. 5:6). God zal ook in de toekomst de verschijning 
van de Heer Jezus op Zijn eigen tijd  vertonen (1 Tim. 
6:15), oftewel Hem zichtbaar laten verschijnen.

We vieren het avondmaal bovendien op een plaats die 
Hij de Zijne noemde, in Zijn gastverblijf. We zeggen nu: 
aan Zijn Tafel (1 Kor. 10:21). Alles is dus van de Heer: 
zowel wijzelf (vgl. 1 Kor. 3:23), als onze naar de hemel 
verwijzende eredienst, waarin Hij samen met ons zo’n 
vreugde schept (vgl. Hebr. 8:1-2; 1 Petr. 2:5). Geven 
we Hem tijdens deze eredienst dan ook werkelijk alle 
ruimte, zodat Hij de naam van God de Vader aan ons, 
Zijn broeders, kan verkondigen, en in het midden van de 
gemeente Hem kan lofzingen (Ps. 22:23)? 

Het nieuwe gebod

De ‘heer des huizes’ kreeg via de discipelen te horen dat 
de Heer Jezus het pascha wilde eten met Zijn discipelen. 
Stel nu eens dat deze man de discipelen gevraagd 
had: ‘Alles goed en wel, maar hoe kan ik nu weten of 
jullie werkelijk discipelen van Hem zijn?’ Dat is ook 
een heel legitieme vraag aan ons adres. Hoe kunnen 
wij de mensen om ons heen bewijzen dat we werkelijk 
discipelen van de Heer Jezus zijn? De Meester Zelf heeft 
het volgende tegen de discipelen gezegd, en hen toen 
eveneens ‘Mijn discipelen’ genoemd: ‘Een nieuw gebod 
geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, 
dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten 
dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar 
hebt’ (Joh. 13:35). Dat is niet direct een antwoord dat 
wij zouden hebben bedacht, maar het is eigenlijk heel 
logisch: in het leven van mensen die zich christenen, 
d.i. volgelingen van Christus noemen, mag men 
verwachten iets van Christus te zien!

MiJn tiJd, MiJn gastVerbliJf, 
MiJn discipelen

Gerard Kramer
W

oo
rd

S
tu

di
e



8

In de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze staan 
verschillende woorden en uitdrukkingen, die meerdere 
keren voorkomen. Deze studie heeft tot doel ze te 
noemen en er wat uitleg bij te geven, in de hoop dat dit 
de lezers aanleiding zal geven om dieper in te gaan op 
deze dingen. 

Deze brief, die wij kennen 
als de brief van Paulus aan 
de gemeente in Efeze, was 
waarschijnlijk niet alleen 
gericht aan deze gemeente. 

De brief heeft meer het 
karakter van een rondzendbrief. Er zijn belangrijke 
handschriften waarin de aanduiding ‘in Efeze’ (1:1) niet 
voorkomt. Ook worden in deze brief geen gemeentelijke 
problemen behandeld. De brief heeft dan ook een 
universele strekking en spreekt over de gemeente als 
alle gelovigen omvattend, en niet zozeer in de zin van 
een plaatselijke gemeente.

Wat betreft de indeling van de brief, zijn er duidelijk 
twee grote delen te onderscheiden. De eerste drie 
hoofdstukken kunnen als theorie omschreven worden, 
terwijl de laatste drie hoofdstukken heel praktisch van 
aard zijn. De brief wordt ook wel ingedeeld naar drie 
werkwoorden. De eerste drie hoofdstukken worden 
getypeerd door ‘zitten’, de hoofdstukken vier en vijf door 
‘wandelen’, en het zesde hoofdstuk door ‘standhouden’.

Een eerste uitdrukking die 
meerdere keren voorkomt, 
is de uitdrukking ‘de 
hemelse gewesten’ (Gr. 

‘ta epourania’). Het woord 
‘gewesten’ staat er in het 

Grieks eigenlijk niet. De uitdrukking komt vijf keer in de 
brief voor (1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12). Ze komt overigens 
alleen in deze brief voor. Letterlijk staat er ‘dat wat in de 
hemel is’. De uitdrukking heeft een plaatsaanduidende 
betekenis. Die plaats moeten we echter niet verstaan 
als verafgelegen, boven de wolken gelegen. De hemel 
betreft de onzichtbare wereld, terwijl de aarde de 
zichtbare wereld betreft.

.

Hoofdstuk 1:3

Door onze verbondenheid met Christus zijn wij gezegend 
met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Deze 
kunnen door de gelovigen op aarde genoten worden.

Hoofdstuk 1:20

De Heer Jezus is opgewekt en voortaan gezeten aan 
Gods rechterhand in de hemelse gewesten. Deze 
onzichtbare werkelijkheid is door het geloof zichtbaar 
voor de gelovige.

Hoofdstuk 2:6

Ook de gelovige is met Christus opgewekt en heeft mede 
een plaats in de hemelse gewesten in Christus Jezus.

Hoofdstuk 3:10

Door middel van de gemeente wordt thans aan de 
overheden en de machten in de hemelse gewesten de 
veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt.

Hoofdstuk 6:12

De strijd die de gelovige op aarde te voeren heeft, 
is tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze 
geesten in de hemelse gewesten. De gelovige voert 
deze strijd op aarde.

De hemel kan zich openen, zoals we in Bijbel meermaals 
lezen. Dan wordt er iets van de onzichtbare wereld 
zichtbaar gemaakt. Maar ook op nog een andere 
manier wordt het onzichtbare van de hemel zichtbaar 
op aarde. Want door het leven van de gelovige wordt de 
werkelijkheid van de hemel zichtbaar gemaakt op aarde. 
De werkelijkheid van het lichaam van de onzichtbare, 
verheerlijkte Christus wordt zichtbaar in het aandoen van 
de nieuwe mens door de gelovigen (4:24). De sfeer van 
de hemel wordt zichtbaar in de wandel van de gelovige. 
De liefde van Christus wordt zichtbaar gemaakt in de 
verhouding tussen de gelovigen onderling (4:25-32), en 
tussen de huwelijkspartners (5:22-33). Het gezag van de 
hemelse Heer wordt zichtbaar gemaakt in de meester-
slaaf verhouding (6:5-9).

 

Een rond-
zendbrief

De hemelse 
gewesten

herhaalde uitdrukkingen 

 in de brief aan de Efeziërs
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De overwinningen in de hemelse gewesten worden 
zichtbaar in het weerstaan van verleidingen (6:10-13). 
De hemelse gewesten staan dus niet los van de aardse 
realiteit, maar zijn er daarentegen direct mee verbonden.

In Efeziërs 1:3-14 komt 
driemaal de uitdrukking 
‘tot lof van Zijn heerlijkheid’ 
voor (vs. 6, 12, 14). De 
eerste keer is de uitdrukking 

wat afwijkend en gaat het over 
de ‘lof van de heerlijkheid van Zijn genade’. Zo wordt 
drie keer onderstreept dat Gods heilsplannen niet alleen 
ten behoeve van ons zijn (hoewel het heerlijk is om deel 
ervan te mogen uitmaken), maar ze zijn eveneens tot lof 
van Zijn heerlijkheid. Zijn heerlijkheid wordt zichtbaar in 
wat Hij realiseert in Zijn heilsplan.

Hoofdstuk 1:6

In dit heilsplan heeft Hij ons tevoren door Jezus Christus 
bestemd tot het zoonschap voor Zichzelf, volgens het 
welbehagen van Zijn wil (1:5). Aan ons is die genade van 
God geschonken om een vertrouwelijke relatie met de 
Vader te mogen genieten waar Hij vreugde aan beleeft.

Hoofdstuk 1:12

In dit heilsplan hebben wij in Christus ook een erfdeel 
ontvangen (1:12). God is veel verder gegaan dan ons 
te verlossen van onze zonden. Hij geeft er nog een hele 
erfenis bij. Het is de erfenis die Christus heeft verworven, 
en die Hij deelt met ons. Iedere gelovige krijgt een 
aandeel in de totale erfenis. 

Hoofdstuk 1:14

God heeft ons als een volk verworven tot lof van Zijn 
heerlijkheid (1:14). Hij heeft dat volk verlost, omdat Hij 
belang in hen stelt en hen deel laat uitmaken van het 
einddoel van Zijn raadsbesluiten. Ook dit volk zal Zijn lof 
verkondigen (vgl. 1 Petr. 2:9; Jes. 34:21).

Een ander woord dat 
meermaals voorkomt 
in deze brief, is het 
woord ‘verborgenheid’ 

of ‘geheimenis’ (Gr. 
‘mustèrion’). Het is geweldig 

dat God ons inzicht gunt in verborgenheden die voorheen 
onbekend waren. Hij wil ons nu reeds laten genieten van 
deze geheimenissen, doordat die door het geloof reeds 
een werkelijkheid voor ons zijn.

Hoofdstuk 1:9

De verborgenheid van 1:9 wordt onthuld in vers 10, 
namelijk dat in de volheid van de tijden alles wat in de 
hemel en op de aarde is onder één hoofd zal worden 
samengebracht in Christus. Daar werkt het Godsbestuur 
naartoe. Uit het Oude Testament is het al bekend dat 
alles op aarde onder één hoofd zal worden gesteld, 
namelijk de Christus. Maar dat alles in de hemel onder 
datzelfde Hoofd zal worden gebracht, is nieuw. De 
scheiding tussen de onzichtbare hemel en de zichtbare 
aarde valt dan weg en alles wordt onder één Hoofd 

gesteld. Hemel en aarde zullen zijn zoals God het wil 
hebben, wanneer alles onder dit ene Hoofd staat.  
Wat ook niet bekend was, is dat er dan ook nog eens 
een gezelschap van mensen is dat in Zijn erfenis met 
Hem zal mogen delen (vs. 11).

Hoofdstuk 3:3

Een volgende verborgenheid wordt genoemd in het 
derde hoofdstuk van de brief (Ef. 3:3, 4, [6], 9). Paulus 
heeft er kort daarvoor al iets over geschreven, en wel in 
het tweede hoofdstuk van zijn brief. Het gaat erom dat de 
scheidsmuur tussen Joden en heidenen weggebroken is 
en die twee tot één zijn gemaakt in de gemeente van 
God (2:14). In het bijzonder voor de heidenen is dat 
nogal wat (2:12-13). Maar dat is ook zo voor de Joden 
die tot de gemeente behoren, want nergens in het 
Oude Testament worden zij verbonden met een hemels 
Hoofd – als leden van Zijn lichaam, zoals dat in de 
gemeente het geval is (1:22-23). Aangezien het over het 
lichaam van Christus gaat, wordt deze verborgenheid 
ook de verborgenheid van Christus genoemd (3:4). In 
Efeziërs 3:6 verduidelijkt Paulus deze verborgenheid 
nog eens met drie uitdrukkingen, die in het hele Oude 
Testament niet te vinden zijn. De heidenen zijn ‘mede-
erfgenamen’, ‘mede-ïngelijfden’ en ‘mede-deelgenoten’ 
van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. 
Het woord ‘mede’ betekent hier niet slechts ‘met’, maar 
veeleer ‘samen’. Joden en heidenen zijn met Christus 
samen erfgenamen, ingelijfden en deelgenoten. Deze 
verborgenheid toont nu door middel van de gemeente 
de veelkleurige wijsheid van God aan de overheden en 
de machten in de hemelse gewesten (3:10).

Hoofdstuk 5:32

Een volgend geheimenis wordt genoemd in Efeziërs 5:32 
in de context van het huwelijksleven, de relatie tussen 
man en vrouw. Het summum van het huwelijksleven 
wordt beschreven in 5:22-31. Maar, zegt Paulus, dit 
drukt uit hoe er tussen Christus en de gemeente een 
volkomen eenheid bestaat, en hoe volkomen de liefde 
van Christus is voor Zijn gemeente.

Hoofdstuk 6:19

In Efeziërs 6:19 komt het woord verborgenheid de 
laatste keer voor, waarbij het ‘de verborgenheid van 
het evangelie’ wordt genoemd. Al het voorgaande dat 
Paulus heeft uiteengezet, is een blijde boodschap, 
een evangelie, dat nu mag worden bekendgemaakt. 
De verborgenheden die Paulus heeft bekendgemaakt, 
zijn immers geweldig en verheven, goed nieuws voor 
degenen die deel eraan mogen hebben. 

Verborgenheid

...tot lof van Zijn 
heerlijkheid
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“Laat Hij 1 mij kussen met de kussen van Zijn  
mond, want Uw uitnemende liefde is beter  

dan wijn” (Hoogl. 1:2).

Uitnemende liefde

Het lied begint plotseling. Zonder enige inleiding horen 
we ineens hoe het meisje, de bruid, haar verlangen 
uitspreekt naar de liefde van de bruidegom. Ze valt 
als het ware met de deur in huis, zo vol is ze van zijn 
liefde. Ze kent die liefde: het is een uitnemende liefde. 
Het meisje zegt niet over wie ze het heeft, van wie 
haar hart zo vol is. Ze spreekt eerst in het algemeen 
(“hij”), niet tot iemand persoonlijk. Ze verlangt naar de 
intieme liefdebewijzen van de bruidegom. De kus is een 
uitdrukking van innige, persoonlijke liefde (zie en vgl.  
1 Sam. 20:41). Zo verlangt de bruid naar de genegenheid 
van de bruidegom. 

Niemand kan twee 
personen tegelijk kussen. 
Een kus is een uiting 
voor één persoon. Het is 
de uitdrukking van een 

persoonlijke, intieme liefde. 
Dit verlangen gaat veel verder 

dan het gewone verlangen naar een bewijs van liefde. 
Het is voor ons het startpunt van ware geestelijke groei. 
Als dit grote verlangen naar de liefde van de Heer Jezus 
er niet is, zullen we niet begrijpen wat Salomo met dit 
lied bedoelt.

In de profetische betekenis zien we bij het gelovig 
overblijfsel van Israël deze houding van intens verlangen 
naar liefdebewijzen van de Messias, de Bruidegom. 
De vraag van het overblijfsel, de bruid, is steeds of 
Hij haar zal aannemen. Zij spreekt wel tot Hem, maar 
vaker over Hem tot anderen. De Bruidegom spreekt wel 
steeds alleen tot haar. We zullen zien hoe Hij haar wil 
overtuigen van Zijn liefde voor haar. Als we het boek 
Hooglied lezen, merken we dat de bruid voortdurend op 
zoek is naar bevestiging. Ze verlangt vurig naar bewijzen 
van liefde van de Bruidegom, waardoor ze de zekerheid 
zal krijgen dat Hij haar heeft geaccepteerd.

1)  De HSV gebruikt in Hooglied hoofdletters als er over of 
door de bruidegom, dat is Salomo, wordt gesproken. Zoals 
gezegd, bezingt dit lied in de eerste plaats de liefdesrelatie 
tussen Salomo en een meisje aan wie hij, om zo te zeggen, 
zijn hart heeft verloren.

We zien in haar verlangen een onzekerheid die we vaak 
zien in de Psalmen. Er is nog geen gevestigde, duurzame 
relatie. Er zijn nog twijfels. Soms horen we haar zeggen 

dat ze weet dat ze geliefd 
is, maar even daarna 
komen de twijfels weer 
terug. De zekerheid van 
het geloof, de zekerheid 

van de vergeving van de 
zonden en het aanvaard zijn 

door God: dit zal pas door het overblijfsel gekend en 
genoten worden, als ze de Heer Jezus zullen zien bij 
Zijn terugkeer op aarde. Dan zal Hij hen van alle twijfel 
verlossen en Zijn liefde op volmaakte wijze laten zien en 
laten genieten in het komende Vrederijk.

De nieuwtestamentische gemeente als geheel, en ook 
de individuele gelovige van de gemeente, staat niet in 
zo’n verhouding van onzekerheid tot Christus. Voor 
de gemeente en de individuele gelovigen is het geen 
vraag of Hij hen zal aannemen, want zij weten dat zij 
aangenomen zijn. Zij rusten in het eens voor altijd door 

Hem volbrachte werk op 
Golgota. Daar moet het 
overblijfsel straks nog van 
overtuigd worden. Toch kan 
een gelovige ook in deze 

tijd in onzekerheid leven, als 
het erom gaat te weten of zijn 

zonden vergeven zijn en hij een kind van God is. Dat is 
het geval als de wet als norm voor het leven als christen 
wordt genomen. De wet is door geen enkel mens te 
volbrengen, ook niet als er wordt geprobeerd – zoals 
men zegt – ‘die te doen uit dankbaarheid’. Misschien is 
dat in het leven van één van de lezers zo. Wie werkelijk 
zijn zonden heeft beleden en God op Zijn woord gelooft 
dat Hij ieder die zijn zonden belijdt, de zonden vergeeft 
(1 Joh. 1:9 2), mag zeker weten dat hij een kind van God 
is. Dan is er geen twijfel.

 

2)  “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen 
van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).

het hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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In de tweede regel richt de bruid zich wel tot de bruidegom. 
Ze heeft de liefdebewijzen van de bruidegom wel 
ervaren. Zijn liefdebewijzen gaan alle aardse vreugden, 
waarvan de wijn een beeld is, te boven (Richt. 9:13 3; zie 
ook Ps. 104:15). Ze verlangt naar die uitnemende liefde, 
omdat aardse vreugde het niet haalt bij zijn liefde (vgl. Ps.  
4:8 4). 

Voor deze bruid was de 
liefde van de bruidegom 
beter dan wijn. Het spreekt 
ervan dat, als we in 
onze relaties elkaar deze 

uitingen van liefde geven, 
dit alles in de schaduw stelt 

wat op aarde aan geld of goed kan worden besteed. 
Er was een man wiens vrouw hem had verlaten. Ze 
hield het niet langer bij hem uit. Hij had het tot de Heer 
uitgeschreeuwd. Toen hij erover vertelde, zei hij: ‘Ik 
weet niet wat ik verkeerd heb gedaan. Ik heb haar alles 
gegeven wat ze wilde.’ Als antwoord werd gezegd dat 
er méér is dan iemand alles geven wat hij of zij wil. Het 
is belangrijk dat we het hart bereiken. Liefde kun je niet 
kopen, je kunt je liefde niet alleen door cadeautjes laten 
zien. Als ik iets krijg, moet het hart zichtbaar worden. 
Dan is de liefde pas echt beter dan wijn. Dan is er een 
innerlijke vreugde.

3)  “Maar de wijnstok zei tegen hen: Zou ik mijn nieuwe wijn 
opgeven, die God en mensen vrolijk maakt, en zou ik weggaan 
om boven de [andere] bomen te zweven?” (Richt. 9:13).
4)  “U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten 
tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden” 
(Ps. 4:8).

Wie gesmaakt heeft dat de Heer goedertieren is (zie  
1 Petr. 2:3; Ps. 34:9), weet dat er niets ‘beter smaakt’ en 
zal er meer van willen genieten. De liefde van de Heer 
Jezus gaat de kennis te boven (zie Ef. 3:19). Wie meer 
naar aardse vreugde verlangt dan naar Zijn liefde, heeft 
nog weinig begrepen en genoten van Zijn liefde. 

In onze verhouding tot 
onze medebroeders en 
-zusters zijn bewijzen 
van liefde ook belangrijk. 
Maar daarbij moeten we 

dan wel bedenken dat dit 
op een andere manier moet 

gebeuren dan het in de huwelijksverhouding en in 
familieverband gebeurt. Er zijn broeders en zusters die 
hunkeren naar een bewijs van liefde, zodat ze ervaren 
dat er naar hen wordt omgezien, dat er aandacht voor 
hen is, dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn.

Tegenwoordig kunnen ook gebruikers van moderne 
communicatiemiddelen via bepaalde tekens hun 
gevoelens uiten of daarop inspelen. Vooral voor jonge 
gelovigen liggen hier valkuilen. Laat je niet meeslepen 
in het versturen of beantwoorden van berichten die de 
gevoelens prikkelen. Zulke berichten overschrijden de 
door God gegeven grenzen. 

Bewaar je uitingen van liefde voor hem of haar die de 
Heer je wil geven of gegeven heeft. Uitingen van liefde 
moeten altijd plaatshebben zoals God ze heeft bedoeld. 
In het huwelijk en in het gezin gebeurt het op een intieme, 
tedere manier; in de onderlinge verhoudingen tussen 
broeders en zusters, jong en oud, gebeurt het op een 
gezonde wijze, zonder verkeerde bijgedachten.

Innerlijke 
vreugde

De kennis te 
boven
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Iemand schreef eens: ‘In de geschiedenis van 
de mensheid heeft ooit iets plaatsgevonden, 
dat voor de meeste mensen geen enkele 
reden vormde om zich te verwonderen. 
Van verbazing erover was van hun kant 
geen sprake. Wij spreken nu over de 
zelfvernedering van de Zoon van God. Het 
was juist in de eerste plaats een gebeurtenis 
die de engelen verbaasde: “En ongetwijfeld, 
groot is de verborgenheid van de godsvrucht: 
Hij die geopenbaard is in het vlees, 
gerechtvaardigd in de Geest, gezien door de 
engelen, gepredikt onder de volken, geloofd 
in de wereld, opgenomen in heerlijkheid” 
(1 Tim. 3:16). Toen de Heer Jezus op 
aarde kwam, is hier dus voor het eerst de 
Schepper gezien door de engelen. En in 
welke toestand! Als een Kind, liggend in de 
kribbe! In die heilige nacht, toen Gods Zoon 
in Betlehem werd geboren, was daar ook een 
koor van hemelse machten dat God loofde. 
De engelen verbaasden zich ten zeerste dat 
de Heer Jezus in deze gedaante in de wereld 
kwam’ (J. Koechlin).

Ondanks het feit dat de engelen zich erover 
verwonderden dat de Heer Jezus in deze 
gedaante op aarde kwam, zijn er nu – 
evenals destijds – niet veel mensen die de 
moeite nemen deze verwondering toe te 
laten in hun hart. We hopen met dit nummer 
van Rechtstreeks hernieuwd de aandacht te 
vestigen op Hem die het Middelpunt van de 
geschiedenis is.

In de laatste aflevering van de reeks van J.G. 
Bellett is ook sprake van de verwondering 
van de engelen, die hun Schepper op een 
bijzondere manier aanschouwden. Maar het 
blijft niet alleen bij de engelen, ook wij mogen 
Hem op een nieuwe manier zien. Niet als 
de God van de Sinai, maar als de Verlosser 
die in genade tot ons kwam. Als het goed 
is, bewerkt dat bij ons de wens om Hem te 
volgen.

Hugo Bouter schrijft over het tempelplan in 
het evangelie naar Johannes. Hierbij gaat het 
ook over het tempelhuis van Christus’ lichaam 
hier op aarde, en over de plannen van God. 
Als gelovigen hebben wij nu vrijmoedigheid 
om in te gaan in het hemelse heiligdom door 
het bloed van Jezus, langs de nieuwe en 
levende weg die Hij ons heeft ingewijd door 
het voorhangsel heen, dat is Zijn vlees. Wij 
leren in dit evangelie ook van de Heer over 
de dingen van het Vaderhuis.

In de rubriek ‘Van de werkvloer’ lezen we nog 
een keer over de belevenissen van Ger en 
Willy de Koning in India, waar de satan ook 
werkt om de mensen bezig te houden met 
van alles en nog wat, behalve met de dingen 
van God.

Op de twee binnenpagina’s hebben we 
enkele artikelen geplaatst over Kerst, 
waarmee we deze maand gewild of ongewild 
toch in aanraking komen. In de Bijbel wordt 
niet gesproken over het Kerstfeest. De 
viering ervan heeft echter wel een mooi lied 
voortgebracht, waardoor de Heer Jezus 
ook op muzikale wijze gepredikt is onder 
de volken en geloofd in de wereld. Toch is 
het goed te wijzen op enkele gebreken bij 
de viering van het ‘Christusfeest’. Dat doet 
Gerard Kramer in zijn WoordStudie.

Verder lezen we in het slot van het artikel 
van Kris Tavernier over de nieuwe mens en 
zijn wandel. Een wandel die een uitwerking 
heeft op alle terreinen van het leven. We 
eindigen met de uitleg van Ger de Koning 
van het derde vers uit Hooglied 1, een vers 
dat ons weer terugbrengt bij de voortdurende 
verwondering over Hem die ons liefheeft. 
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst 
heeft liefgehad. Met die verwondering over 
Hem willen we graag uw hart verwarmen en 
verlichten in deze donkere maand. Hij is 
het Licht van de wereld, in contrast met 
de lichtjes in deze wereld. Namens de 
redactie, Jan Paul Spoor

Van de redactie
Verwondering
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Slot - Gezien door de engelen

De engelen waren de discipelen hierin voorgegaan. Zij 
hadden de verborgenheid van Zijn opstanding ook leren 
kennen en verheugden zich op hun manier erover. Als wij 
aan dit alles denken, kunnen wij vertroost en bemoedigd 
zeggen: Wat een belangstelling heeft de hemel voor de 
dingen die hier op aarde gebeuren! Wat is God trouw en 
wonderbaar in Zijn handelen met betrekking tot het werk 
van Christus voor zondaren volbracht. 

Christus is gezien door de 
engelen. Dit is een onder-
deel van de verborgenheid 
van de godsvrucht (vgl.  
1 Tim. 3:16). De Christus 

van God had heel veel 
aandacht van de kant van 

de engelen, toen Hij hier op aarde Zijn wondergrote 
werk volbracht voor zondaars (1 Petr. 1:12). Dit is een 
heerlijke gedachte. De zonen van God, de engelen, 
juichten van vreugde toen de fundamenten van de aarde 
werden gelegd (Job 38:7). En het boek Openbaring toont 
het aandeel van de engelen in de grote gebeurtenissen 
van de eindtijd. Zij delen in de vreugde van de hemel, als 
één zondaar zich bekeert (Luc. 15:7). En zij dienen de 
gelovigen gedurende hun hele leven als de erfgenamen 
van het heil (Hebr. 1:14). We kunnen dus zeggen dat zij 
voortdurend belangstellende getuigen zijn. Wat deden 
ze toen Jezus geboren werd? Wat deden ze toen Jezus 
stierf? Zij waren erbij aanwezig. Zij vulden de hemel 
boven de velden van Betlehem bij Zijn geboorte (Luc. 
2:13-14). Zij zaten in het lege graf na de opstanding (Luc. 
24:4). Is dat geen vertrouwelijkheid? Er is opgemerkt dat 
de engelen die nacht de grenzen overschreden, toen 
zij in grote menigten en met gejuich aan de herders 
verschenen! Dat is waar. Maar zij hadden vaker hun 
plaats van oorsprong, de hemel, verlaten om zich voor 
de aarde te interesseren. Dit toneel uit Lucas 2 was 
slechts één hoofdstuk van hun geschiedenis. Deze 
vertrouwelijkheid tussen de hemel en de aarde, deze 
belangstelling die de engelen van God stelden in de 
voorwerpen van Zijn genade op aarde, spreken ons van 
harmonie – een harmonie die bestemd is om eens heel 
het aardse toneel te vervullen. God is een God van orde. 
De sferen die Hij vormde en ordende, zullen hiervan 
getuige zijn. Alles zal spreken van de bekwaamheid van 
Gods hand en van de liefde van Gods hart, die hemel 
en aarde met elkaar verbindt in de Persoon van de Heer 
Jezus.

Maar wat me heeft geraakt is de onverbeterlijkheid van 
de mens. Zijn natuurlijke toestand is steeds gebleken 
slecht en verdorven te zijn. Ondanks het scheuren van 
het voorhangsel bleven de harten van de schriftgeleerden 
en de priesters even verhard en boos als voorheen. De 
opening van het graf door een engel liet de soldaten 
die het bewaakten, in dezelfde ongelovige toestand als 
voorheen. De eerstgenoemden gaven geld, en de laatst-

genoemden namen het 
aan om een leugen te laten 
rondgaan aangaande deze 
voor hen zo schrikbarende 
en verbazingwekkende 
feiten. Wij kunnen hieruit 

concluderen dat het hart 
dat vrees en berouw afwijst, 

consequent weigert het heil in Christus te aanvaarden 
(hoewel het hiertoe wordt uitgenodigd door het liefdevolle 
aanbod van God). Dit toont ons de onherstelbaar 
vervallen toestand van de mens. Het woord ‘verloren’ is 
dan alleen nog van toepassing. Wat een ernstige dingen 
zien we aan het eind van elk Evangelie! Het volbrachte 
werk van Christus geeft evenwel aan zondaars, verloren 
in zichzelf, de allerhoogste genade van God en wel voor 
eeuwig. Wij worden rechtvaardig verklaard en krijgen 
een plaats in de familie van Gods kinderen. Wij staan in 
betrekking tot God op een rechtvaardige grondslag: wij 
zijn zonen, aangenomen en gerechtvaardigd in Christus 
onze Heer. 

Door het kruis is Gods liefde geopenbaard en de 
zondige mens ontmaskerd. Hier is ook de volmaaktheid 
van God in Zijn goedheid en genade gezien. Een speer 
werd in de zijde van de Heer gestoken en terstond kwam 
er bloed en water uit (Joh. 19:34). Toen de Heer Jezus 

de geest gaf, scheurde het 
voorhangsel in de tempel 
van boven naar beneden 
in tweeën (Matt. 27:51). 
God is geopenbaard in 

Christus, en die openbaring 
is volmaakt tot Zijn heerlijkheid 

en eer – evenals de openbaring van de zondige mens al 
zijn schande laat zien. Inderdaad, de genade van God in 
Christus Jezus geeft een volmaakt en schitterend beeld 
van Wie God is in Zichzelf. De verbinding van de zondaar 
met een heilig God is hersteld in gerechtigheid. God 
plaatst de zondaar voor Zijn aangezicht in een positie 
die hiermee in overeenstemming is. Maar niet alleen is 
ons gerechtigheid van Godswege geschonken, maar 
ook de aanneming als zonen door de Vader (Ef. 1:5). 

een oVerdenking oVer 
het leVen Van de heer 

Jezus christus

zoals het in vier verschillende karakters wordt 
voorgesteld in de vier evangeliën

J. G. Bellett
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En nog meer, de aanneming in genade in de Geliefde 
(Ef. 1:6), en de gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn 
Zoon (Rom. 8:29). Met Hem delen we de erfenis van alle 
dingen, ontvangen we een verheerlijkt lichaam en de 
toegang tot het huis van de Vader. Ook zullen wij met 
Christus als koningen heersen in de toekomstige wereld 

(Openb. 20:6). Al deze 
dingen zijn het deel van wie 
door het geloof binnengaat 
door het voorhangsel heen, 
dat door Gods eigen hand 

is gescheurd van boven 
naar beneden krachtens het 

bloed van Christus. Wat een rijkdom is ons deel, nu 
God Zichzelf zo in Christus heeft geopenbaard. Maar 
ieder moet daar persoonlijk binnengaan en voor zichzelf 
de stap zetten om over te gaan in dit rijke domein. Wij 
moeten voor God komen staan als schuldbewuste 
mensen; daarna kunnen wij Hem als Vader leren 
kennen, die door genade ons gered en geheiligd heeft. 
We zien dan ook onze eenheid met allen die Christus 
toebehoren, en we leren wat onze plaats is in dat ene 
Lichaam en zullen ons gaan oefenen om onze plicht te 
vervullen in de Gemeente van God. 

Dit moet men zich steeds blijven herinneren. Het is 
een gelukkige, vertroostende herinnering in dagen van 
verwarring, afbraak en afscheiding, zoals we die nu 
beleven. Wij mogen persoonlijk tot God naderen. In 
vroeger tijden stond het volk van God vóór Zijn aangezicht 
bij twee ernstige gelegenheden: de wetgeving in Exodus 

19 en 20, en de wijding van 
Aäron in Leviticus 8 en 9. 
Toen de HERE de wet van 
de tien geboden gaf, liet 
Mozes het volk naderen 
tot aan de voet van de 

berg. Zij stonden daar, tot de 
woorden van God waren beëindigd. 

Toen Aäron werd gewijd voor zijn priesterlijke dienst in 
Gods nabijheid, riep Mozes nog eens het volk bijeen 
voor de ingang van de tent der samenkomst, totdat de 
plechtigheid afgelopen was. Dit was niet de normale 
gang van zaken. Gewoonlijk hoorde het volk alles wat 
hen betrof alléén van Mozes, of van Mozes en Aäron 
samen, en zo werd het onderwezen in zijn plichten. 
Maar bij deze bijzondere gelegenheden, de wetgeving 
en de priesterwijding, moest de hele vergadering van 
Israël aanwezig zijn, opdat allen door het zien en horen 
getuige waren van deze dingen en ze leerden kennen. 
Maar dat niet alleen, deze beide gelegenheden waren 
voor hen ook een geestelijke oefening. Ze waren niet 
alleen toeschouwers, maar mensen die onderwezen 
werden en erbij betrokken waren. 

Bij de Sinai weende en beefde het volk. Dat was 
terecht, en Mozes keurde het goed. Wij kunnen als 
mensen die luisteren naar de doodstraf die over ons 
wordt uitgesproken, niet zonder vrees en beven zijn. Wij 
denken dan aan een oordelend God. Toen bij de ingang 
van de tabernakel het vuur van de hemel neerdaalde 
om te betuigen dat de dienst van Aäron geaccepteerd 
was en de resultaten ervan zeker zouden zijn, juichte de 
vergadering van blijdschap en viel aanbiddend voor God 
neer. Dit was zoals het moest zijn. God was daar niet als 
een Wetgever met de verschrikkingen van het oordeel, 

maar als een Verlosser met 
de rijke voorzieningen van 
Zijn genade. Wij kunnen 
de genade en het heil van 
God niet ontvangen zonder 

de reactie van dankbaarheid 
en vreugde in onze harten, 

hoe pover dit ook bij ons mag zijn. Zo was het destijds 
in Israël, en zo was ieder bij deze beide grote en 
ernstige gelegenheden persoonlijk aanwezig in Gods 
tegenwoordigheid. Zij ondergingen de uitwerking ervan 
bij beide gelegenheden. Ieder was daar present. De 
levende God en het gehele volk waren erbij betrokken. 
God met hen, en zij met God. Het is goed hierop te 
letten. 

Als een zondaar verlost en in de vrijheid gesteld wil 
worden, moet hij in Gods tegenwoordigheid komen. 
Als een gelovige ergens van overtuigd moet worden, 
moet hij zichzelf voor Gods aangezicht stellen en zich 
bewust zijn van Zijn nabijheid. Zulke momenten zijn diep 
persoonlijk. Wij moeten allen opnieuw geboren worden, 
en door de nieuwe geboorte overgaan in het licht en in 
het Koninkrijk van God. “Ik weet Wie ik geloofd heb”, 
zegt Paulus (2 Tim. 1:12). En ook: “Ik ben met Christus 
gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; 
en wat ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof 
in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf 
voor mij heeft overgegeven” (Gal. 2:20). In deze verzen 
vindt men het getuigenis van Paulus, dat hij persoonlijk 
het eigendom van Christus was. En dat mag ook ons 
deel zijn. Dit was het geval met Job lang geleden, toen 
hij zei: “Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal 
ten laatste over het stof opstaan. Nadat mijn huid aldus 
geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. 
Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem 
zien, niet een vreemde; mijn nieren bezwijken van 
verlangen in mijn binnenste” (Job 19:25-27). 

Geliefden, wij verlangen 
ernaar gemeenschap met 
Hem te ervaren. Het is 
onze plicht en tevens een 
groot voorrecht en een 

daad van geloof, om onze 
plaats voor Zijn aangezicht in 

te nemen en Hem beter te leren kennen en Zijn vrede te 
genieten. Laten we liever, in plaats van onszelf telkens 
maar af te vragen of we wel beantwoorden aan Wie Hij 
is, onze harten ertoe opwekken van Hem te genieten 
overeenkomstig de heerlijke openbaring die Hij van 
Zichzelf heeft gegeven. Onze eerste plicht is te leren 
verstaan Wie Hij is, in het licht van Zijn aangezicht. Om 
Hem te leren kennen in de rust, met dankzegging en 
vreugde. Laten we niet beginnen onszelf te vergelijken 
met Hem, of trachten Hem na te doen. Zijn nabijheid 
zou ons genoeg moeten zijn, zodat we ieder ogenblik, 
hetzij ’s morgens, ’s middags of ’s avonds ontspannen 
en heel natuurlijk naar Hem toe kunnen gaan, onze Heer 
en Heiland, en een ruime ingang tot de genadetroon 
hebben. Zoals iemand eens heeft gezegd: 

‘Als zij die niets te verliezen hebben, 
      maar alles te winnen’. 

              Amen.

Persoonlijk 
naderen tot God

Het is een 
vreugde voor 
ons hart...

...en een voor-
recht die plaats 
in te nemen

In genade 
aangenomen
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Wat is het tabernakel- of tempelplan?
Met deze uitdrukking wordt gedoeld op de opbouw van 
de tent van ontmoeting, die uit de voorhof, het heilige en 
het allerheiligste bestond. Deze indeling in drieën vinden 
we ook terug in de tempel. Er is een zekere progressie, 
een voortgang, een geestelijke groei verbonden met het 
betreden van de voorhof en het ingaan in Gods heiligdom. 
De voorhof spreekt van een afgezonderde plek op aarde, 
waar het volk van God toegang heeft om Hem te dienen 
en offeranden te brengen. Het heilige was speciaal het 
werkterrein van Aäron en zijn zonen, de priesters, die in 
de voorhof ook dienst deden bij het brandofferaltaar. Maar 
om hun taken goed te kunnen verrichten, moesten zij eerst 
hun handen en voeten wassen in het koperen wasvat 1 dat 
tussen de tentwoning en het brandofferaltaar stond (Ex. 
30:17-21). 

Het allerheiligste mocht slechts eenmaal per jaar worden 
betreden door de hogepriester, namelijk op de Grote 
Verzoendag. Hij ging dan in eenvoudige linnen kleren 
naar binnen met welriekend reukwerk in een vuurpan 
en met het bloed van zondoffers in een sprengbekken 
om dat op en ook zevenmaal vóór het verzoendeksel te 
sprenkelen (Lev. 16:14). Het verschijnen in het heilige der 
heiligen, in Gods directe tegenwoordigheid, is uiteraard 
het hoogtepunt van onze geestelijke groei. Het maximaal 
haalbare voor een mens is immers God te aanschouwen 
in het heiligdom, en Zijn sterkte en heerlijkheid te zien (Ps. 
63:3) – hoewel dit onder het oude verbond slechts beperkt 
mogelijk was, doordat God in donkerheid woonde in de 
wolk en de beslotenheid van het heilige der heiligen. 

Als priesters onder het nieuwe verbond bezitten wij 
echter vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door 
het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg 
die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, 
dat is Zijn vlees (Hebr. 10:19-20). Het is de verhoogde 
en verheerlijkte Mens, de Bedienaar van het hemelse 
heiligdom, die de toegang tot de genadetroon voor ons 
heeft ontsloten (Rom. 3:25; Hebr. 4:16; 9:4-5). Wij mogen 
Hem eerbiedig volgen op al Zijn schreden en met Hem de 
Vader prijzen.

1)  Vergelijk in dit verband de voetwassing van de discipelen 
in Johannes 13, die voor hen nodig was – en die figuurlijk 
gesproken ook voor ons nodig is – om deel mét Christus te 
kunnen hebben in de positie die Hij nu inneemt in de hemel. 
Hier zien wij dus al een parallel met de tabernakel, hoewel 
de voetwassing méér beoogt dan het geschikt maken 
voor priesterdienst. Het gaat in Johannes 13 tot 17 om het 
deelhebben aan dat waaraan Christus Zelf deel had, het 
genot van de zegen die Hijzelf steeds genoot en die nu ook 
ons eeuwig deel is (Zijn blijdschap, Zijn liefde, Zijn vrede, Zijn 
kennis van de Vadernaam, en Zijn heerlijkheid). 

De tempel in het evangelie naar Johannes
In dit evangelie plaatst Christus Zichzelf tegenover de 
rituelen in de tempel van Herodes, en vervangt Hij die door 
Zijn eigen Persoon en Zijn werk. Als wij ons afvragen naar 
aanleiding van de tempelreiniging in Johannes 2, waar nu 
werkelijk de glorie van God woonachtig was in die tijd, dan 
is het antwoord dat de tempel van Christus’ lichaam de 
ware woonplaats van Gods heerlijkheid was. De discipelen 
hebben die heerlijkheid door het geloof aanschouwd in de 
Mens Christus Jezus, de eniggeboren Zoon van de Vader, 
en dat zal ook met ons het geval zijn als wij biddend de 
Schriften bestuderen (Joh. 1:14; 1 Joh. 1:1-4). 

Christus sprak in Johannes 2 over de tempel van Zijn 
lichaam, die zou worden afgebroken door de Joden, en 
dan in drie dagen weer zou worden opgericht (Joh. 2:19-
22). Het teken van Zijn eigen dood en opstanding was 
het bewijs dat Hij de bevoegdheid had om het huis van 
Zijn Vader hier op aarde te reinigen. Maar het eigenlijke 
tempelhuis was dat van Christus’ lichaam, en Hij zou 
het weer oprichten – dus opstaan uit de doden – in de 
kracht van Zijn eeuwige godheid. Hij zou Zijn eigen leven 
afleggen en het ook hernemen (Joh. 10:17-18). Maar in 
Zijn opstanding zou ook de heerlijkheid van God de Vader 
worden gemanifesteerd, evenals dat was gebeurd bij de 
opwekking van Lazarus (Joh. 11:4, 40; 12:28; Rom. 6:4). 
Zo was het later ook bij de verheerlijking van de Zoon des 
mensen in de hemel: het was een toneel van morele en 
van daadwerkelijke goddelijke glorie, het onderpand van 
onze eigen verheerlijking (Joh. 13:32; 17:1-24; Rom. 8:29-
30). 

In de hoofdstukken die volgen in dit evangelie, bevinden 
wij ons telkens weer in de voorhoven van de tempel, 
zoals soms ook expliciet wordt aangegeven (Joh. 7:10-14, 
37; 8:2, 20, 59; 10:22-23). De Heer gaf onderwijs bij de 
schatkist, en ook terwijl Hij wandelde in de zuilengang van 
Salomo. Maar uiteindelijk verliet Hij de tempel en kondigde 
Hij aan dat Hij Zijn eigen schapen naar buiten zou leiden, 
en dat Hij ook andere schapen wilde toebrengen en zou 
toevoegen aan de éne kudde die zou worden gevormd 
op grond van Zijn dood en opstanding (Joh. 10:3-4, 16; 
11:51-52). 

De Heer wandelt dan niet meer vrijuit onder de Joden, 
omdat zij van plan zijn Hem te doden, maar Hij wordt toch 
geëerd resp. als de Zoon van God, de Koning van Israël 
en de Zoon des mensen (Joh. 11 en 12). Telkens wijst Hij 
ook op Zichzelf als het Licht van de wereld, dit in contrast 
met de grote kandelaars die het tempelplein verlichtten.

het tabernakel- of tempelplan 
in het eVangelie naar Johannes

‘Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt dit tempelhuis 
af en in drie dagen zal Ik het oprichten’ (Joh. 2:19).

Hugo Bouter

 Vervolg op pagina 12
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Afgoderij

In Hyderabad was het, evenals in andere plaatsen waar 
we waren, een hele drukte vanwege de aanbidding 
van de olifant-god en alle festiviteiten eromheen. 
Deze ‘viering’ vindt elk jaar plaats en duurt zo’n tien 
dagen. Het lijkt wel een grote kermis, met veel lawaai, 
dronkenschap en losbandigheid. Ze feesten een paar 
dagen en dan worden de goden in het water gegooid. 
Dag god! Volgend jaar worden er weer nieuwe gemaakt. 
Wat een tragische verblinding.

Later zijn we nog in de stad Vijayawada geweest. De 
Mariaverering bleek hier prominent aanwezig te zijn. 
Overal waren grote afbeeldingen van haar te zien, 
zowel geschilderd als gebeeldhouwd. We namen even 
een kijkje bij een tempel. We troffen het: voor de ingang 
stond een priester met een serieus gezicht een auto in 
te zegenen, met de eigenaar ernaast. De man sloeg wat 
kruisjes, tikte op de auto en spoot er wat wijwater op en 
in. Terwijl dit ritueel zich voltrok, sloegen achter zijn rug 
hindoes kokosnoten stuk op een ijzeren stang die over 
een bak lag. Het nat gutste in de bak. En maar geloven 
dat dit geluk brengt! Aan afgoderij is hier geen gebrek, 
voor ieder is er een aangepaste versie.

Studies over Hebreeën

Na een korte nacht was donderdag de eerste dag met 
bijbelstudies over de brief aan de Hebreeën, met een 
vervolg op vrijdag en zaterdagmorgen. De aanwezigen 
waren verantwoordelijke gelovigen (oudsten) uit diverse 
gemeenten. De Heer heeft ook die studies rijk willen 
zegenen. We logeerden in een kamer van de bibliotheek 
van broeder Job Sudarshan, die de bijbelstudies heeft 
georganiseerd. Er waren ook vier jongeren, die ons 
hebben geholpen waar ze maar konden. Deze jongeren 
neemt Job voor enkele maanden in huis. Ze komen uit 
stammendorpen, waar ze geen enkele kans op scholing 
hebben. 

Na een aantal studies zei Job dat hij getroffen was 
door de sterke overeenkomst tussen de situatie waarin 
christenen met een hindoe-achtergrond zich bevinden 
en die waarin de Hebreeuwse christenen zich bevonden 
aan wie de brief is geschreven. Deze christenen 
hadden een systeem van tastbare en zichtbare dingen 
verlaten en geloofden in een onzichtbare Messias in de 
hemel. Zij liepen gevaar weer terug te verlangen naar 
alle uiterlijke ceremoniën. Hetzelfde gevaar, zo zei hij, 
bedreigt de christenen die vanuit het hindoeïsme tot 
geloof zijn gekomen. Als er hindoefeesten zijn, vragen 
kinderen aan hun ouders of ze mee mogen doen met 
dansen en andere festiviteiten. Het is zo aantrekkelijk en 
het christelijk geloof is zo ‘saai’. 

Toen hij dit vertelde, begreep ik hoe actueel deze brief 
ook voor de christenen in India is. Dat had ik me niet 
gerealiseerd. Het toont weer eens aan dat Gods Woord 
voor alle tijden en alle culturen is. We zien in India 
hetzelfde wat we ook in het ‘christelijke’ Nederland 
waarnemen, waar tastbare en zichtbare dingen weer 
ingang in de diensten vinden. Het kan daarbij gaan 
om ‘christelijke’ dans, vlaggen, oorverdovende muziek 
en verblindende lichtflitsen. Het kan ook gaan om het 
introduceren van oudtestamentische gebruiken en 
feesten. Het doet de duivel er niet toe wat het is, als het 
maar afleidt van de in de hemel verheerlijkte Christus als 
enige voldoening voor het hart. Het doel van Hebreeën 
is juist om de harten van de gelovigen te richten op 
Christus. Het onderwijs van de brief wordt steeds 
actueler en noodzakelijker, zowel hier als in Nederland, 
want alleen het zicht op de verheerlijkte Heer in de 
hemel zal ons helpen de weg van het geloof te gaan. 
Het is de weg die de Heer Jezus ons is voorgegaan als 
de overste Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebr. 
12:2).

We zijn met de studies gekomen tot en met Hebreeën 6. 
Ook is er de wens het commentaar op de brief aan de 
Hebreeën in de Rotsvast-serie in het Telugu te vertalen, 
de taal die in de staat Andhra Pradesh gesproken wordt. 
Het is nu zondag 7 september. Morgenvroeg hopen we 
voor twee dagen naar het oerwoud te vertrekken om 
enkele stammendorpen te bezoeken waar gelovigen 
wonen die naar Gods Woord verlangen. Broeder Job 
vertelde dat deze mensen diep in de afgoderij verzonken 
zijn geweest. Ze zijn echt demonenaanbidders geweest 
en hebben het nodig bevestigd te worden in de waarheid 
van God, het liefst naar aanleiding van het onderwijs 
van de brief aan de Hebreeën. We zijn benieuwd. Met 
hartelijke groeten, Ger en Willy de Koning

Van de werkVloer

Enkele indrukken uit India - 3

Ger de Koning
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de geschiedenis Van het 
lied ‘stille nacht’

N.N.

Geen kerstlied is zo populair als ‘Stille Nacht’. Het lied 
heeft zelfs de status van ‘immaterieel werelderfgoed’ 
van UNESCO gekregen. De geestelijke vaders van dit 
lied zijn de dichter Joseph Mohr en de componist Franz 
Xavier Gruber, beiden van heel eenvoudige komaf. 
Mohr was in 1792 in Salzburg geboren als zoon van een 
gedeserteerde soldaat. Gruber (1787) was de zoon van 
een arme linnenwever uit het noorden van Oostenrijk. 
Hij was dorpsonderwijzer en organist en kon lange 
tijd het hoofd maar net boven water houden. Pas op 
latere leeftijd kon hij in Hallein als zelfstandig kerk- en 
stadsmusicus een beter belegde boterham verdienen.

Beiden kwamen elkaar beroepsmatig tegen in het 
plaatsje Oberndorf, waar de één hulppastor van de Sankt 
Nikola Kirche was en de ander organist en onderwijzer. 
Mohr had in dat jaar al een gedicht geschreven met de 
titel ‘Stille Nacht’. Op de ochtend van 24 december van 
1818 gaf hij de tekst aan Gruber, met het verzoek er een 
‘eenvoudig tweestemmig lied met gitaarbegeleiding’ van 
te maken. Gruber ging die middag nog aan het werk en 
kon ‘s avonds al zijn compositie aan Mohr overhandigen. 

Er was iemand die gitaar kon spelen en die begeleidde 
die avond de melodie van het nieuwe lied. Het werd 
daar direct zeer geliefd en werd in verschillende landen 
verspreid, eerst onder de titel ‘Lied van de hemel’, later 
is het onder de titel ‘Stille nacht’ over de hele wereld 
bekend geworden en in vele talen vertaald.

O, dat iedereen gegrepen mocht worden door de 
eenvoudige woorden van het kerstevangelie, zoals ze 
destijds spraken tot het hart van Josef Mohr: ‘U is heden 
de Heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de 
stad Davids’ (Luc. 2:15). Dit ‘u’ geldt allen. 

Ook u die misschien verdwaald bent en verstrikt in de 
zonde, die gebukt gaat onder zorgen, die een Heiland en 
Verlosser nodig hebt. Christus de Heer kwam voor u in 
deze wereld en Hij stierf ook voor u. Het zal alleen een 
‘stille en een heilige nacht’ zijn voor u, als u Hem hebt 
aangenomen als uw Heiland en Heer.  

Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Betlehems stal.

Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulp’loos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint.

Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd,
werd G’ in stro en in doeken gelegd.

Leer m’ U danken daarvoor
Leer m’ U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
Heil en vreê wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen! Gode zij d’ eer
Amen! Gode zij d’ eer.
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Of we het nu willen of niet, in december is de kans dat 
we de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus 
lezen, groter dan in de andere maanden. Veel mensen 
denken daarbij standaard aan enkele vaste attributen, 
zoals een stal, een kribbe, een os en een ezel. Deze 
komen dan ook steevast voor in de kerststallen die 
met name in katholieke streken wereldwijd worden 
aangetroffen. Worden die attributen ook allemaal in de 
Bijbel genoemd? Voor velen is het een merkwaardige 
ontdekking dat slechts één van de genoemde zaken in 
de Bijbel voorkomt.

De stal

Het zal u misschien verbazen, maar geen van de 
evangelisten die over de geboorte van de Heer Jezus 
schrijven, maakt melding van een stal. Maar er staat toch 
in een bekend lied: ‘U werd geboren in een stal’? Ja, dat 
klopt, maar de Schrift zegt dit niet. Matteüs schrijft dat de 
Heer geboren is in Betlehem in Judea (2:1, 5). Daarheen 
kwamen ook de wijzen uit het oosten: ‘De ster die zij in 
het oosten hadden gezien, ging voor hen uit, totdat zij 
kwam en boven de plaats bleef staan waar het Kind was’ 
(2:9). 

Wat was dat voor een plaats? Een stal, zeggen velen, 
en daarbij denken zij terug aan de illustraties in de 
kinderbijbel en aan voorstellingen in de schilderkunst. 
Matteüs schrijft echter: ‘En toen zij het huis waren 
binnengegaan, zagen zij het Kind met Maria, zijn 
moeder, en zij vielen neer en huldigden (elders vertaald: 
aanbaden) het; en zij openden hun schatten en boden 
het geschenken aan: goud, wierook en mirre (2:11). In 
dit vers zien we dat er geen sprake is van een stal, maar 
van een huis. Maar de Heer hoeft toch niet per se in dat 
huis geboren te zijn? Dat is zo, maar hoe dan ook: de 
stal wordt niet genoemd – niet als geboorteplaats van de 
Heer, en ook niet als de plaats waar de wijzen de Heer 
aanbaden. Het idee dat deze met hun drieën waren, 
staat overigens evenmin in de Schrift. Dat aantal zal zijn 
ontstaan door het drietal genoemde geschenken.

De kribbe

De kribbe wordt wel enkele keren genoemd in de Schrift, 
en wel door Lucas. In 2:6-7 schrijft hij: ‘Het gebeurde nu 
toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat 
zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon 
en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een 
kribbe (Gr. fatnè), omdat er voor hen geen plaats was in 
de herberg’. Verderop wordt de kribbe nog genoemd als 
herkenningsteken voor de herders (2:12, 16). 

De Heer Jezus Zelf gebruikt het woord in Lucas 13:15, 
waar staat: ‘Maakt niet ieder van u op sabbat zijn os of 
ezel van de kribbe los, leidt hem weg en geeft hem te 
drinken?’ 

Wat is een kribbe? Een voerbak, en geen stal1. Het 
was ook beslist geen gewone plek om een pasgeboren 
baby in te leggen. Lucas beschrijft het dan ook als iets 
uitzonderlijks, en Maria’s handelwijze als een gevolg van 
plaatsgebrek: een mensenbaby, ja, de Zoon des mensen 
wordt gelegd in een gebruiksvoorwerp voor dieren! En 
zo zou het blijven. Twee evangelisten vermelden de 
volgende uitspraak van de Heer: ‘De vossen hebben 
holen en de vogels van de hemel nesten, maar de Zoon 
des mensen heeft geen [plaats] waar Hij Zijn hoofd kan 
neerleggen’ (Matt. 8:20; Luc. 9:58).

De os en de ezel

En de os en de ezel dan? Die werden zojuist toch 
genoemd in verband met een kribbe? Klopt, maar dat 
was een algemeen voorbeeld, en het betrof niet de 
kribbe waarin Maria haar Zoon legde. Er worden in 
de geboortegeschiedenis door Lucas geen dieren 
genoemd. De os en de ezel zijn het verhaal pas later 
binnengekomen door een vrije patristische uitleg van 
Jesaja 1:3, waar staat: ‘Een rund kent zijn eigenaar 
en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft 
geen begrip, mijn volk geen inzicht’. Dit combineerde 
men met een detail in de sterk van de Hebreeuwse tekst 
afwijkende Griekse Septuaginta-vertaling van Habakuk 
3:2, dat in mijn vertaling luidt: ‘Heer, ik heb de tijding 
aangaande u vernomen en ik vreesde, ik heb op uw 
werken gelet en ik ben buiten mijzelf geraakt. In het 
midden van twee dieren zult u gekend worden’.

1)  De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een enkele geleerde 
ruimte laat voor de mogelijkheid dat fatnè ook ‘stal’ zou kunnen 
betekenen. De meeste geleerden weerspreken dit echter met 
kracht, en dat is m.i. terecht. In de oudste literaire Griekse 
werken die we kennen, nl. Homerus’ Ilias en Odyssee (midden 
9e eeuw v. Chr.), komt het woord al enkele keren voor en 
betekent het onmiskenbaar ‘ruif’ – een voorwerp dat ook daar 
uitdrukkelijk van een stal wordt onderscheiden. Er was daarna 
in het klassieke Grieks zelfs een bekende zegswijze, die luidde 
‘de hond in de kribbe / voerbak vinden’ – niet in de stal; vgl. 
onze uitdrukking ‘de hond in de pot vinden’. Zie verder de 
omvangrijke lijst bewijsplaatsen over het gebruik van fatnè 
in de standaardwerken Kittel, Theological Dictionary of the 
New Testament, deel IX, en Liddle & Scott, A Greek-
English Lexicon, New Edition.

stal, kribbe, os en ezel

Gerard Kramer
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De nieuwe mens

Een unieke uitdrukking in deze brief is de ‘nieuwe mens’, 
die twee keer voorkomt (2:15; 4:24).

De eerste keer dat de term voorkomt, wordt al duidelijk 
dat de ‘nieuwe mens’ een collectief begrip is om 
de nieuwe gemeenschap, die bestaat uit Joden en 
heidenen samen, aan te duiden. Zij zijn tot één nieuwe 
mens – de gemeente – geschapen. Het Grieks woord 

voor nieuw is ‘kainos’, dit 
betekent ‘nieuwsoortig’. 
We zouden misschien 
eerder het Gr. woord ‘neos’ 
hebben verwacht, zoals 

in Kolossenzen 3:10. Dit 
is nieuw in de zin van jong, 

eerder niet aanwezig. Maar Paulus wil in Efeziërs 2:15 
niet beklemtonen dat er iets nieuws ontstaan is (hoewel 
dat wel het geval is), maar dat het nieuwe van een totaal 
andere soort is. Het werkwoord ‘scheppen’ toont ook aan 
dat het om een nieuw werk van God gaat. De nieuwe 
mens is geschapen, en staat in het licht van de nieuwe 
schepping die heel anders van gezindheid en karakter is 
dan de oude schepping. De ‘nieuwe’ dingen in de Bijbel 
duiden gewoonlijk op wat God in de voleinding tot stand 
zal brengen. Ook voor de ‘nieuwe mens’ is dit het geval, 
maar de gelovigen hebben nu reeds deel eraan.

Ook de tweede keer dat de ‘nieuwe mens’ genoemd 
wordt, staat er dat deze geschapen is (4:24). Meer nog, 
de nieuwe mens is overeenkomstig God geschapen en 

wel in ware gerechtigheid 
en heiligheid. De nieuwe 
mens heeft de natuur 
van God en vertoont de 
kenmerken van God. Het 

gaat er nu niet om dat de 
nieuwe mens een collectief van Joodse en heidense 
gelovigen is, die samen één nieuwe mens vormen. In 
hoofdstuk 4 gaat het erom dat de nieuwe mens zichtbaar 
wordt in het individuele leven van de gelovigen die tot 
die ene nieuwe mens – de gemeente – behoren. Zoals 
de oude mens vroeger in ons leven vorm had gekregen, 
dient voortaan de nieuwe mens in ons leven gestalte 

te krijgen. Ook hier is ‘nieuw’ weer het Gr. ‘kainos’, 
nieuwsoortig. Bij de nieuwe mens hoort immers ook 
een nieuwe, andere levenswandel. Dat is de insteek 
in Efeziërs 4. De oude soort mens, met zijn wandel en 
misleidende begeerten, moet worden afgelegd (vs. 22). 
Daarentegen wordt de nieuwe mens aangedaan, en 
krijgen de kenmerken hiervan gestalte in het leven van 
de gelovigen. Zoals het Hoofd is, is het lichaam en zijn 
ook de leden van dat lichaam (vgl. 4:15, 16, 25).

Wandelen

Het werkwoord wandelen komt negen keer voor in deze 
brief (2:2, 10; 4:1, 17, 22; 5:1, 8, 15).

In 2:2 gaat het erom dat wij vroeger gewandeld hebben 
in overtredingen en zonden, waardoor wij dood waren 
(vs. 1). Die wandel was overeenkomstig de tijdgeest van 
deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht 
der lucht en volgens de begeerten van het vlees (vs. 
2-3).

Het wandelen van 2:10 staat tegenover dat van 2:2. In 
2:2 wandelden wij in overtredingen en zonden. In 2:10 
zijn de gelovigen Gods maaksel, geschapen in Christus 
Jezus, om goede werken te doen die God tevoren heeft 
bereid om daarin te wandelen. Het is niet zo dat elk werk 
van tevoren vastligt, maar dat wij gaan leren wat goede 
werken zijn en die te doen.

Met het vierde hoofdstuk 
begint het praktische deel 
van de brief. Dit begint met 
de oproep om te wandelen 
waardig (overeenkomstig) 

de roeping waarmee wij 
geroepen zijn (4:1). Bij die roeping hoort een nieuwe 
wandel, een nieuwe levensstijl. Paulus sluit aan bij 
de eerste drie hoofdstukken, waarin hij de positie van 
de gelovigen heeft geschetst, individueel (1:3 - 2:10) 
en collectief als gemeente (2:11 - 3:13). Maar daarom 
moeten wij niet naast onze schoenen gaan lopen. Het 
wandelen waardig de roeping gebeurt in nederigheid en 
zachtmoedigheid, terwijl wij elkaar lankmoedig in liefde 
verdragen en de eenheid van de Geest bewaren in de 
band van de vrede (4:2-3). 

Een totaal andere 
soort ...

...krijgt gestalte

Nieuwe wandel

herhaalde uitdrukkingen 

 in de brief aan de Efeziërs

Kris Tavernier
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Tegenover de nieuwe 
wandel die overeenkomstig 
de roeping is, staat de 
oude wandel (4:17, 22). 
De oude wandel is in 

overeenstemming met de 
wandel van de volken of de heidenen (lees: de mensen 
zonder God). En die wordt gekenmerkt door ijdelheid 
van het denken en verduistering in het verstand. Het is 
vreemd aan het leven van God door de onwetendheid 
en door de verharding van het hart (vs. 17-18). Die oude 
mens met zijn misleidende begeerten is echter afgelegd 
(vs. 22). Zo hebben de gelovigen Christus niet leren 
kennen (vs. 20). Het leven in relatie met Christus, gericht 
op Wie Christus is, is totaal anders en wordt gekenmerkt 
door voortdurende vernieuwing van het denken (vs. 23). 
Het vernieuwde denken is bijgevolg bepalend voor onze 
wandel.

In 5:1 wordt ons wandelen 
op een nog hoger 
niveau getild. Wandelen 
overeenkomstig onze 
roeping is heel veel, maar 

wandelen als navolgers (lett. 
‘imitators’) van God is nog meer. 

Het betekent dat onze wandel doordrenkt wordt van Wie 
God is. Zoals God is, zo wandelen wij. Maar wij spelen 
geen toneel in een poging God na te doen. Wij wandelen 
als imitators van God, als geliefde kinderen van Hem. 
Zoals een kind de kenmerken van zijn ouders in zich 
draagt, dragen de gelovigen de kenmerken van God de 
Vader. Meer specifiek krijgen we hier het voorbeeld van 
de liefde van Christus, die gekenmerkt wordt door het 
zichzelf overgeven (vs. 2). Daartegenover staan hoererij, 
onreinheid en hebzucht (vs. 3, 5), dingen die een 
egoïstische en egocentrische houding kenbaar maken. 
Dat druist lijnrecht in tegen de zichzelf opofferende liefde 
van Christus.

In 5:8 worden we 
opgeroepen te wandelen 
als kinderen van het 
licht. Het licht wordt 

gekenmerkt door vruchten 
van goedheid, gerechtigheid 

en waarheid (vs. 9), overeenkomstig wat de Heer 
welbehaaglijk is (vs. 10), en staat tegenover de 
onvruchtbare werken van de duisternis (vs. 11). Licht en 
duisternis hebben niets met elkaar gemeen.

Ten slotte is het zaak in alle omstandigheden en relaties 
te wandelen als wijzen, en niet als onwijzen (5:15). 
Dat is om steeds de kenmerken van de nieuwe mens 
te laten zien, en niet die van de oude mens. Te midden 
van de oude schepping – het zijn immers de boze dagen 
– hebben wij de gelegenheid om Christus te laten zien. 
We moeten daar niet oppervlakkig mee omgaan, maar 
er nauwlettend op toezien.

Zoals eerder gezegd zou een deel van deze brief kunnen 
worden aangeduid door het werkwoord ‘wandelen’. Dit 
betreft dan de hoofdstukken 4 en 5.

Het is leerrijk om deze twee hoofdstukken verder in te 
delen volgens dit werkwoord:

- Wandelen in eenheid (4:1-16) met de groei van het 
lichaam tot doel.

- Wandelen in heiligheid (4:17-32) volgens de 
kenmerken van de nieuwe mens, versus de 
begeerten van de oude mens.

- Wandelen in liefde (5:1-5) overeenkomstig het 
zichzelf overgevend voorbeeld van Christus, versus 
het leven voor zichzelf in hoererij, onreinheid en 
hebzucht (vs. 3, 5).

- Wandelen in het licht (5:7-14) overeenkomstig de 
vruchten van het licht, versus de onvruchtbare 
werken van de duisternis.

- Wandelen in wijsheid (5:15 - 6:9) in allerlei relaties, 
namelijk in de geloofsgemeenschap (5:15-21), 
in de gezinsgemeenschap (5:22-6:4), en in de 
werkgemeenschap (6:5-9).

Oproep

Oude wandel

Navolgers
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“Uw [zalf]oliën zijn heerlijk van geur,
Uw Naam is een uitgegoten [zalf]olie.

Daarom hebben de meisjes U lief” (Hooglied 1:3).

Een uitgegoten zalfolie

De bruid spreekt vervolgens over de zalfoliën waarmee 
de bruidegom gezalfd was. Ze heeft die geroken. De geur 
ervan vindt ze heerlijk; die hangt als het ware nog in haar 
neus. Zijn liefde, die beter is dan wijn, wordt omgeven 
door de geur van een mengsel van zalfoliën. Wijn, als 
beeld van aardse vreugde, wordt vervangen door de geur 
van olie. De zalfolie spreekt van de Heilige Geest (1 Joh. 
2:201,272). 

Het werk van de Heilige 
Geest is op volmaakte wijze 
zichtbaar geworden in de 
Heer Jezus, van Wie we 
lezen dat “God Hem heeft 
gezalfd met de Heilige Geest 

en met kracht. Hij is het land 
doorgegaan, terwijl Hij goeddeed 

en allen gezond maakte die door de duivel waren 
overweldigd, want God was met Hem” (Hand. 10:38). Hij 
verspreidde een heerlijke geur om Zich heen in alles wat 
Hij zei en deed. De vrucht van de Geest bestaat uit negen 
onderdelen (Gal. 5:223). Die onderdelen samen zijn als 
dit mengsel van zalfoliën. Als we in de evangeliën lezen 
hoe de Heer Jezus Zijn weg op aarde ging, zien we in Zijn 
hele optreden alle aspecten van de vrucht van de Geest. 
Elk onderdeel komt op volmaakte wijze en in volkomen 
harmonie met de andere onderdelen tot uiting in alles wat 
Hij zegt en doet. Voor ieder die Zijn liefde kent en geniet, 
verspreidt elk vers in de evangeliën een volle, heerlijke 
geur van Hem. 

De Vader kent en geniet op een volmaakte manier de 
samenstelling van die zalfolie, dat is de vrucht van de 
Geest, in het leven van Zijn Zoon. Wij kunnen slechts per 
onderdeel de heerlijke geur ervan ruiken of opmerken, 
want “wij kennen ten dele” (1 Kor. 13:9a), dat wil zeggen 
‘stuksgewijs’, beetje bij beetje. Het is voor ons niet mogelijk 

1)  En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles  
(1 Joh. 2:20).
2)  En wat u betreft, de zalving die u van Hem ontvangen hebt, blijft 
in u, en u hebt niet nodig dat iemand u leert; maar zoals zijn zalving u 
over alles leert, en waar is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, 
blijft u in Hem (1 Joh. 2:27).
3)  Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing (Gal. 5:22).

de heerlijkheid van de Heer Jezus volledig, in haar diepte, 
te doorgronden, want er staat geschreven: “Niemand kent 
de Zoon dan de Vader” (Matt. 11:27). Het geheimenis van 
Zijn Persoon, dat Hij volmaakt God en tevens volmaakt 
Mens is, blijft voor ons verborgen. We mogen ook niet 
proberen dat te doorgronden (zie en vgl. Ex. 30:31-33). 
Maar we kunnen wel onder de indruk komen van de 
volmaaktheid van de afzonderlijke onderdelen ervan, 
terwijl we Hem bewonderen om alles wat Hij van Zichzelf 
aan ons heeft laten zien.

De Heer Jezus is de 
Gezalfde. Alles wat van 
Hem uitstroomt, alle oliën 
zijn een lieflijke reuk, zowel 
voor God als voor mensen. 

Van mensen gaat die reuk 
niet uit (Jer. 48:11). Een enkel 

misplaatst woord of een ongepaste opmerking kan de 
sfeer direct bederven. Dat was bij de Heer Jezus nooit 
het geval. De zonde is een reuk tot de dood. De reuk 
van Christus in het evangelie leidt tot het leven of tot de 
dood (2 Kor. 2:15-16a4). Welke reuk gaat er van ons uit?

Vervolgens zegt de bruid: “Uw Naam is een uitgegoten 
[zalf]olie.” Is dat niet mooi? Als ik de naam van een dier 
noem, bijvoorbeeld van een leeuw, dan is dit niet zomaar 
een naam. Bij het noemen van die naam verschijnt het 

beeld van de koning van de 
dieren voor onze aandacht. 
Als we aan de naam van 
de Heer Jezus denken, wat 
voor een beeld verschijnt er 
dan voor onze aandacht? 

Zijn naam is een olie die 
uitgegoten wordt, waardoor het 

geheel zich uitbreidt en de oppervlakte met olie wordt 
bedekt. We kunnen ons voorstellen dat boven dit hele 
oppervlak een heerlijke geur hangt. Zo zal de kennis van 
de naam van de Heer Jezus de aarde bedekken, waarbij 
iedereen weer een ander aspect of andere aspecten van 
die naam kent, geniet en zich daarover in bewondering 
voor Hem uitspreekt. 

4)  Want wij zijn voor God een welriekende reuk van Christus in hen 
die behouden worden en in hen die verloren gaan; voor de laatsten wel 
een reuk uit [de] dood tot [de] dood, maar voor de eersten een reuk uit 
[het] leven tot [het] leven (2 Kor. 2:15-16a).

het hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
D

ee
l 3

Hij verspreidt 
een heerlijke geur 
om Zich heen

Hij is de 
Gezalfde

Zijn Naam een 
uitgegoten 
zalfolie
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Het uitgieten doet ook denken aan het geven van Zijn 
leven, dat Hij heeft uitgegoten in de dood. Dat maakt Zijn 
naam zo groot. Het noemen van de naam ‘Jezus’, de 
naam die Hij bij Zijn geboorte kreeg, geeft als geur dat Hij 
gekomen is om Zijn volk van hun zonden te behouden (zie 
Matt. 1:21). Het is die naam voor Wie elke knie zich eens 
zal buigen (zie Fil. 2:10). Om ons te helpen de geur van 
die naam nog wat meer te genieten, giet Jesaja als een 
‘oliestroom’ enkele van Zijn namen uit die een heerlijke 
geur geven: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven, (…) En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” 
(Jes. 9:5).

Zijn naam is “Wonderlijk”. 
Wie kan begrijpen Wie Hij 
is als God en Mens in één 
Persoon? Vervolgens is Zijn 
naam “Raadsman”, want bij 

Hem is raad en wijsheid. Hij 
weet wat Hij doet, Hij weet wat 

er moet gebeuren. Hij kent ons leven. Als wij vragen en 
problemen hebben, mogen wij Hem om raad vragen en 
dan geeft Hij die (zie Ps. 32:8). Zijn naam is ook “Sterke 
God”. Hij zegt niet alleen wat we moeten doen, Hij laat niet 
alleen de weg zien die we moeten gaan, maar Hij helpt 
ons ook om Zijn raad op te volgen. Hij overziet het geheel, 
want Hij is de “Eeuwige Vader”. Zijn doel is ons vrede te 
geven, want Hij is de “Vredevorst”. 

Geven die namen – en er zijn nog zoveel meer namen in de 
Schrift met elk een eigen, speciale geur –, als we daarover 
nadenken, ook voor ons niet een aangename geur, zodat 
we in die reine atmosfeer willen leven? Als we in die reuk 
leven, zal dat in geestelijk opzicht in onze ‘kleren’, dat is in 
ons gedrag, gaan zitten. Alles van ons leven wordt ervan 

doordrongen. Dan zullen de 
mensen om ons heen die 
geur ook gaan ruiken. Om 
de gelovige, maar vleselijke 
Jakob, hing de geur van 
het veld. Dat kwam doordat 

hij de kleren van Esau had 
aangetrokken (zie Gen. 27:15-

16,27; zie en vgl. ook Jer. 48:11). Als wij ons zoals de 
wereld gedragen, hangt de geur van de wereld om ons 
heen. Dat moet niet zo zijn.

De naam van de bruidegom is voor de bruid een en al 
lieflijkheid. Maar ze heeft er tevens oog voor dat de 
kostbaarheid van die naam ook de liefde van anderen 
aantrekt. Ze spreekt over “de meisjes” die hem ook 
liefhebben om dezelfde reden als zij. Dit zegt ons dat we 
oog ervoor hebben dat onze liefde tot de Heer Jezus ook 
door anderen wordt gedeeld. De liefde verheugt zich in 
het Voorwerp van de liefde en geniet ervan als meerderen 
ook die liefde hebben. “Meisjes” wordt ook wel vertaald 
met “maagden”. Daarmee worden vrouwen én mannen 
bedoeld, die zich onbevlekt van de wereld bewaren om 
alleen voor de Heer Jezus te leven (zie Openb. 14:1–5; 
zie en vgl. 2 Kor. 11:2; Jak. 4:4). Ze willen dat, omdat ze 
Hem liefhebben.

Wonderlijk, 
Raadsman, 
Sterke God,

Eeuwige Vader, 
Vredevorst.
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Het heilige en het allerheiligste

Pas bij de tonelen in de bovenzaal gaan 
wij om zo te zeggen het heiligdom binnen, 
en de voetwassing van Johannes 13 is de 
voorbereiding hiertoe. Wij hebben nu nog steeds 
de wassing met water door middel van het 
Woord nodig om werkelijk deel met Christus te 
hebben en van onze zegeningen in de hemelse 
gewesten te kunnen genieten (Joh. 13:8; Ef. 1:3; 

5:26). 

In Johannes 14 tot 16 spreekt Christus eerst met 
Zijn discipelen over het Vaderhuis met de vele woningen – 
waarvan de tempel met zijn vertrekken ook een beeld vormde 
volgens Johannes 2:16 – en daarna over het werk van de 
Trooster, de Heilige Geest, die Hij hun zou zenden van de 
Vader om voor altijd woning bij hen en in hen te maken. 

De kandelaar in het heilige spreekt van de verheerlijkte 
Heer als de Drager van het getuigenis van de Heilige Geest, 
en de zeven lampen moesten hun licht verspreiden in de 
richting van de voorzijde van de menora zelf (Num. 8:2). 
De Geest is gekomen om van Christus te getuigen en Hem 
te verheerlijken, maar daarnaast toont Hij ons ook onze 
verbondenheid met Hem en onze plaats in Hem voor Gods 
aangezicht. Christus draagt al de Zijnen voortdurend voor 
het aangezicht van God; daarvan spreekt de tafel van de 
toonbroden.

Het reukofferaltaar vinden wij aan het slot van Johannes 16, 
waar de Heer Jezus spreekt over de kracht van het bidden in 
Zijn naam (Joh. 16:23-28). En uiteraard hebben wij het ook 
in Johannes 17, waar wij het bekende gebed van de Zoon 
Zelf vinden. Soms wordt dit aangeduid als het hogepriesterlijk 
gebed, maar de relatie is intiemer, namelijk die van de Zoon 
tot de Vader. Zoals bekend mag worden verondersteld, 
bevond het gouden altaar zich direct vóór het voorhangsel 
dat de ark van het verbond onttrok aan het oog van de 
dienstdoende priesters. Naar zijn aard hoorde het eigenlijk 
in het allerheiligste thuis, maar het kon daar niet worden 
geplaatst zolang de dienst van de schaduwen stand hield 
(vgl. Hebr. 9:4, 6-12). 

Op de ark van het verbond zelf en het verzoendeksel van 
louter goud wordt gezinspeeld in Johannes 19, waar wij 
lezen dat de Heer wist dat na Zijn bittere kruislijden alles was 
volbracht. Nadat nog een laatste schriftplaats in vervulling 
was gegaan, kon Hij uitroepen: ‘Het is volbracht!’ (Joh. 19:28-
30). Ik twijfel er niet aan dat op ditzelfde moment de kracht 
en de waarde van Zijn offerbloed voor de troon van God was 
gebracht in het hemelse heiligdom. Dit gebeurde niet pas na 
Zijn opstanding, zoals ook blijkt uit de geweldige tekenen die 
direct op het sterven van de Heer volgden: het voorhangsel 
van het tempelhuis scheurde van boven naar beneden, de 
aarde beefde en de rotsen scheurden, de graven werden 
geopend en vele lichamen van de ontslapen heiligen werden 
opgewekt (Matt. 27:50-54).

En in Johannes 20 verschijnt de opgestane Heer om zo te 
zeggen met opgeheven, zegenende handen vanuit het 
heiligdom aan de vergaderde discipelen, zoals Hij later 
bij Zijn komst in heerlijkheid ook zal verschijnen aan het 
berouwvolle overblijfsel van Zijn aardse volk, dat Hem 
dan zal erkennen als hun Heer en hun God!
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