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Woord vooraf
Deze verzamelbundel bevat 28 studies over thema’s in het
Johannesevangelie. Het doel van dit evangelie en van de wondertekenen
van de Heer die erin worden beschreven, is dat ook u als lezer gelooft
dat Jezus is de Christus, de Messias, de Zoon van God, en dat u gelovend
het leven ontvangt in Zijn naam (Joh. 20:30-31). Johannes nam als
vriend en vertrouweling van de Heer een heel speciale plaats onder de
discipelen in.
De naam Johannes betekent: ‘Jahweh is genadig’. Hij behoorde
aanvankelijk tot de volgelingen van Johannes de Doper, en deze wees
hem en ook Andreas, de broer van Simon Petrus, op Jezus als het Lam
van God (Joh. 1:35-42). Sinds die dag volgden zij Jezus. Johannes en
Jakobus waren broers, de zonen van Zebedeüs. De Heer gaf hun de
bijnaam ‘Boanerges, dat is zonen van de donder’ (Marc. 3:17). Dit laat
iets van hun karakter zien. Zij streden voor de eer van de Meester en
wilden zelfs vuur van de hemel laten neerdalen op de Samaritanen die
Jezus niet wilden ontvangen (Luc. 9:49vv.). Zij hadden kennelijk een
ambitieus karakter, zoals ook blijkt uit hun wens om de eerste plaats in
te nemen aan de rechter- en de linkerzijde van de Heer, als het Koninkrijk
in heerlijkheid zou worden geopenbaard (Matt. 20:21; Marc. 10:35-37).
Maar de Heer had Johannes lief en Hij heeft hem onderwezen in de
school van de genade. We mogen aannemen dat de geliefde discipel
hierdoor veranderd is. Hij leefde in de nabijheid van de Meester en
kreeg zodoende steeds meer oog voor de grootheid van Gods liefde en

13

Studies in Johannes

genade, zoals die op een volstrekt unieke wijze aan het licht is gekomen
in de Zoon van Gods liefde (Joh. 1:14-18; 3:16).
Het lijkt erop dat de evangelist Johannes zoveel mogelijk anoniem
wilde blijven. Daarom schrijft hij over zichzelf als ‘de geliefde discipel’
(Joh. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20), of ‘de andere discipel’ (Joh. 18:15;
20:2-3). Toch genoot hij het vertrouwen van de Heer en had hij o.a.
het voorrecht bij de Paasmaaltijd te mogen aanliggen op de rustbank
in Jezus’ directe nabijheid (vandaar de uitdrukking ‘aanliggen in de
schoot van Jezus’). Maar hij wilde zichzelf liever wegcijferen en alleen
Christus’ grootheid voorstellen. Dit is immers het evangelie aangaande
de eeuwige Zoon van God, die uit de hemel is neergedaald om de Vader
te verklaren (Joh. 1:18). Als symbool van het vierde evangelie is daarom
vaak de adelaar gebruikt (vgl. Openb. 4:7).
Johannes was ook een bekende van de hogepriester Kajafas (Joh.
18:15-16), en hij citeert in zijn evangelie zelfs een profetie van hem
over de reikwijdte van Christus’ dood voor het volk, en ook om de
verstrooide kinderen van God bijeen te vergaderen (Joh. 11:49-52).
Zie hoofdstuk 15 van dit boek. Laat het voorbeeld van de geliefde
discipel ons stimuleren om betere volgelingen van Christus te zijn en in
voortdurende gemeenschap met Hem te leven.

Gouda, voorjaar 2017
H. Bouter

14

1. Christus, het
eeuwige Woord
‘In het begin was het Woord’.
Johannes 1:1
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 oudere
15
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uitleggers voorafging aan het werk van de zes dagen in Genesis 1. Dit
hoofdstuk zwijgt overigens over de schepping van de engelen, het gaat
in Genesis 1 om de mens en zijn leefwereld (de zichtbare werkelijkheid).
Blijkens Job 38 waren de engelen, ‘de zonen Gods’, reeds aanwezig toen
God de aarde grondvestte (de schepping van de engelen kan echter 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 preexistentie 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 ook 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 bij punt 5).
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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,
het woordje ‘bij’ (Gr. pros) geeft ook een relatie aan. De nabijheid
van het Woord bij God impliceert de unieke relatie die er bestond
tussen het Woord, d.i. de Zoon, en God de Vader. Het wijst op de
heerlijkheid van de eniggeboren Zoon in de schoot van de Vader,
zoals nader wordt omschreven in Johannes 1:14 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 geestelijke duisternis was gehuld. Zo vinden wij dat hier
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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,
het onthult ieders ware toestand. Niets kan verborgen blijven voor het
waarachtige Licht, dat in de wereld is gekomen en dat 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 in feite het uitgangspunt is van het evangelie
naar Johannes.
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2. Johannes de Doper
getuigt van Christus
als het Lam van God
‘Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’.
Johannes 1:29, 35
Johannes en Jezus
Johannes de Doper was de voorloper van de Messias: hij vestigde de
aandacht van zijn hoorders niet op zichzelf, maar op Degene die na
hem zou komen en die de voorrang boven hem had (Joh. 1:15,27,30).
Johannes was slechts de heraut van de Messias, de stem van een
roepende in de woestijn, die de komst van zijn Heer aankondigde (vgl.
Jes. 40:3; Mal. 3:1; 4:5-6). Johannes wees op Degene die éérder en
méérder was dan hijzelf. Christus was boven allen en Hij moest méér,
maar de wegbereider zelf mínder worden (Joh. 3:30-31).
Johannes had kunnen wijzen op zijn familiebanden met de Messias
(hun moeders waren immers verwanten, Luc. 1:36), maar dat deed
hij niet. Hij cijferde zichzelf weg, hij wilde Christus eren. Reeds in de
19
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moederschoot sprong hij van vreugde op, toen zijn moeder de groet
van Maria hoorde. Later verblijdde hij zich over de stem van Christus,
die hij als ‘de stem van de Bruidegom’ beschouwde (Joh. 3:29). Elisabet
noemde Maria ‘de moeder van mijn Heer’ (Luc. 1:43). Christus is de
Heer, de Kurios, en voor Hem moet elke knie zich buigen. Hij is de Zoon
van God, Degene die in het vlees gekomen is (d.i. het bewijs van Zijn
Godheid, Zijn eeuwig voorbestaan of pre-existentie). Deze belijdenis is
van cruciaal belang tegenover dwaalleraars (vgl. 1 Joh. 4:1-3).
Daarom doopte Johannes ook niet zozeer tot zijn eigen naam. De
doop van Johannes was een doop van bekering; hij diende ertoe een
overblijfsel van het volk Israel in berouw en boete klaar te maken
voor de komst van de Messias. Kortom, zoals de engel Gabriël tegen
Zacharias zei: ‘(...) om de Heer een toegerust volk te bereiden’ (Luc.
1:17). Bovendien had God, die Johannes had gezonden om te dopen
met water, van tevoren tot hem gezegd: ‘Op Wie u de Geest zult zien
neerdalen en op Hem blijven, Die is het (...)’ (Joh. 1:33). Daarom zei
Johannes ook tegen zijn hoorders: deze Dopeling is meerder dan ik, die
slechts ben gezonden om te dopen met water. In dit verband gebruikte
Johannes meerdere belangrijke titels die de heerlijkheid van de Heer
omschrijven. Wie was Degene die na hem kwam?
De Messias was:
1. Degene die Zelf doopte (niet met water, maar) met de Heilige Geest
(vs. 33);
2. Hij was de Zoon van God (vs. 34);
3. Hij was het Lam van God (vs. 29,36).
Dit laatste onderwerp heeft nu onze aandacht. Zodra de Heer was
gedoopt en uit het water opsteeg, ging de hemel voor Hem open en
daalde de Heilige Geest in lichamelijke gedaante – als een duif – op Hem
neer (Matt. 3:16-17; Luc. 3:21-22). Toen wist Johannes zeker dat Hij de
komende Christus was. Er was geen twijfel mogelijk dat Hij Degene was,
die de Zijnen zou dopen met (of: in) de Heilige Geest. Dít was Degene
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die na hem zou komen, en die bovendien eerder was dan hijzelf – want
Christus is God, te prijzen tot in eeuwigheid (Rom. 9:5)!
Bovendien klonk er bij Jezus’ doop een stem uit de hemel, die zei: ‘Deze
is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’ (Matt. 3:17).
God Zelf hechtte op die manier het zegel van Zijn goedkeuring aan Zijn
Zoon. Hij vond Zijn welbehagen in Hem. Op dat moment kon Johannes
niet langer zwijgen en riep hij uit: ‘Zie, het Lam van God, dat de zonde
der wereld wegneemt’ (Joh. 1:29). Wat houdt deze uitspraak in?
Zien op Jezus
Zoals gezegd heeft Johannes de aandacht van de mensen en van zijn
eigen discipelen niet op zichzelf maar op Christus willen vestigen.
Vandaar de oproep: Zie op Hem, het Lam Gods! Die oproep is nog
steeds van kracht. Wij moeten zien op Jezus, en op Jezus alleen. Wij
moeten Hem aanschouwen en beschouwen, terwijl wij van alle andere
dingen afzien en het oog uitsluitend op Hem gericht houden (vgl.
Hebr. 3:1; 12:2-3). In Hem alleen is immers het heil te vinden: bij Hem
is er verlossing en vergeving van zonden, bij Hem is er vrijspraak en
rechtvaardiging, bevrijding van de macht van de zonde en eeuwig leven
te vinden. Laten wij daarom zien op Hem.
Wij moeten (1) als verloren zondaars op Hem zien om gered te worden,
om het leven en het heil in Hem te vinden. Maar wij moeten ook (2)
als verlosten op Hem blijven zien. Wij mogen Hem niet uit het oog
verliezen. Hij moet ons hart en ons leven vullen, en als volgelingen van
Hem moeten wij Hem steeds in het oog houden.
Maar er is nog iets: zowel Zijn Persoon als Zijn werk zijn van het grootste
belang. De gedachte van het zien op (1) Zijn heerlijke Persóón vinden wij
speciaal in vers 36, terwijl het in vers 29 meer gaat om (2) de verlossing
die er is in Zijn bloed, het wérk dat Hij heeft volbracht. Want Hij is het
Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
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Wannéér droeg Christus de zonden?
Vaak wordt Johannes 1:29 zó uitgelegd, dat Christus bij Zijn doop al de
Zondendrager werd, onze zonden toen al op Zich nam en ze wegdroeg
naar of tot op het kruis. Maar dit is een ernstig misverstand, dat zowel
afbreuk doet aan Christus’ reine mensheid als aan de kracht van de
verzoening die Hij tot stand bracht op het kruis. Tijdens Christus’ leven
op aarde kende Hij een voortdurende, ónonderbroken gemeenschap
met de Vader, die telkens vol welbehagen op Hem neerzag. Zou dat
mogelijk zijn geweest wanneer Christus vanaf Zijn doop reeds beladen
was met onze zonden? God kan toch geen gemeenschap hebben met
het kwaad?
Daarom moeten wij die gedachte met kracht van de hand wijzen.
Christus kon zeggen: ‘Hij die Mij heeft gezonden, is met Mij; Hij heeft Mij
niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welbehaaglijk is’ (Joh.
8:29). Zijn reine en smetteloze leven kende geen spoor van zonde, maar
op Golgota heeft Hij inderdaad onze zonden in Zijn lichaam gedragen
op het hout (1 Petr. 2:24). Toen werd Hij onder de overtreders geteld
en heeft Hij veler zonden gedragen (Jes. 53:12). Dit ‘dragen’ heeft de zin
van ‘uitboeten’. Het is een term die ontleend is aan het opofferen van
offers op het altaar. Toen Christus op het kruis de Zondendrager werd
en Hij in de drie uren van duisternis tot zonde werd gemaakt, moest
God Zijn aangezicht voor Hem verbergen en onderging Hij het oordeel
van de godverlatenheid – maar niet eerder! Daarom zijn de woorden
van Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus, dat Christus ’den
gansen tijd Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde
Zijns levens, den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken
geslachts gedragen heeft’ niet correct. Het lijden voor onze zonden in
het oordeel van God was duidelijk beperkt tot het kruis.
Voor wie droeg Christus de zonden?
Christus is het Lam dat de zonde (enkelvoud!) van de wereld wegneemt.
In 1 Johannes 2:2 wordt Hij dan ook het Zoenoffer of de Verzoening
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voor de gehele wereld genoemd. Dit thema van de veelomvattendheid
van het verzoeningswerk heeft eveneens aanleiding gegeven tot veel
misverstanden. Enerzijds is het werk van Christus toereikend voor álle
zonden van álle mensen, maar anderzijds krijgen alleen diegenen die
geloven daadwerkelijk deel aan de verzoening met God. Zij die Christus
verwerpen, moeten echter zelf boeten voor hun zonden. Hoewel het
aanbod van Gods genade reëel en universeel is, leert de Schrift geen
‘alverzoening’ (d.i. de leer dat uiteindelijk de hele schepping met God
verzoend zal worden, inclusief de engelen die gevallen zijn) en ook
geen ‘algemene verzoening’ (d.i. de leer dat de verzoening voor allen
een voldongen feit is en de plaatsvervanging zich niet beperkt tot de
uitverkorenen).
Wij kunnen bij deze verzen in het evangelie en in de eerste brief van
Johannes echter wel denken aan de toekomstige herschepping van
alle dingen: het wegdoen van de zonde uit de kosmos, en het tot
stand brengen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin
gerechtigheid woont. Christus’ werk als het Lam van God is daarvan
de grondslag (vgl. Kol. 1:20). Zij ‘die onder de aarde zijn’ (Fil. 2:10), de
verlorenen en de gevallen engelen, hebben echter geen deel daaraan.
Hun deel is in de poel van vuur.
Tweemaal riep Johannes de Doper zijn discipelen ertoe op te zien op het
Godslam. Alleen in Johannes 1:29 lezen wij de toevoeging: ‘(...) dat de
zonde der wereld wegneemt’. Het gaat hier dus om de uitgestrektheid
van het werk van Christus (tot en met de herschepping van alle dingen),
terwijl het in Johannes 1:36 gaat om de heerlijkheid van Zijn Persoon.
Wanneer wij deel hebben gekregen aan het resultaat van Christus’
verzoeningswerk en in het geloof ons oog hebben gericht op Hem en
op Zijn volbrachte werk, dan zullen onze ogen ook opengaan voor Zijn
persoonlijke glorie. Zijn heerlijkheid trok twee van Johannes’ discipelen
zó aan, dat zij als vanzelfsprekend de Heer navolgden en voortaan bij
Hem wilden verblijven (Joh. 1:37vv.). Dat is de normale geestelijke
groei die een gelovige doormaakt, nadat hij zich tot Christus voelt
aangetrokken. Als wij bij Hem blijven en in gemeenschap met Hem
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leven, zullen wij steeds meer onder de indruk komen van Wie Hij is, van
al de verschillende aspecten van Zijn heerlijkheid.
Christus is het Lam van God
Christus is het Lam van God en de Verzoener van onze zonden. Hij is niet
slechts een Lam, maar Hij is het Lam. Hij heeft een uniek werk volbracht
op het kruis van Golgota, een werk dat nooit meer herhaald hoeft te
worden. Degenen die door Hem tot God naderen, zijn eens voor altijd
verzoend, voor eeuwig gereinigd en geheiligd. Dat is het onderwijs van
de brief aan de Hebreeën.
Christus is het ware Offerlam, en Hij is gekomen in de volheid van de
tijd (Gal. 4:4), op de tijd die door God tevoren was bepaald en die om zo
te zeggen het centrum en het hoogtepunt van de wereldgeschiedenis
was. Alle honderdduizenden lammeren die onder het oude verbond
waren geofferd, waarvan het bloed slechts tijdelijk de zonden kon
bedekken, wezen heen naar dit Lam: het Lam van Gód. Johannes keek
vol bewondering naar Hem op, en hierdoor maakte hij om zo te zeggen
een begin met de aanbidding van het Lam, met de eredienst rondom
het Lam – die nu in de Gemeente al bijna tweeduizend jaar lang
wordt voortgezet en die bovendien tot in alle eeuwigheid zal worden
voortgezet in de hemel (zie Openb. 5:6vv.).
Het feit dat Christus het Lam is geworden zegt ons ook iets over Zijn
Persoon en over Zijn gezindheid. Johannes de Doper zag een volwassen
Man voor zich staan, Iemand van ongeveer dertig jaar oud. Toch sprak
hij niet over Hem als een sterke Held, de Leeuw uit de stam van Juda,
de Koning van Israël – hoewel Hij dat ongetwijfeld óók is (Openb. 5:5).
Johannes zag Hem in de eerste plaats als het Lam van God, als de
lijdende Messias, die Zich stil en zwijgend naar de ’slachtbank’ zou laten
leiden (Jes. 53:7).
Bovendien moeten wij bedenken dat Christus het Lam van Gód is. Hij
is niet het Lam van Abraham, of van een van de andere aartsvaders –
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hoewel Hij ongetwijfeld voor hun zonden heeft geboet. Hij is niet het
Lam van Israël, of het Lam van de Gemeente – hoewel zowel het áárdse
als het hémelse volk van God hun heil uitsluitend aan Hem te danken
hebben. Nee, Christus is in de eerste plaats het Lam van God Zelf. Hoe
moeten wij dit verstaan? In tweeërlei opzicht is Christus het Lam van
God:
1. Hij is door God van eeuwigheid uitverkoren om het Lam te worden;
2. Hij is voor God het Lam ten brandoffer geworden.
Christus is het Lam dat is ‘voorgekend voor de grondlegging van de wereld’
(1 Petr. 1:20). Toen de wereld nog niet bestond en de mensen nog niet
waren geschapen, heeft God Zijn Zoon al apart gesteld als het Lam. En
toen Christus op aarde kwam in de volheid van de tijd, heeft God Hem
een lichaam toebereid, opdat Hij in dit lichaam zou kunnen lijden en
sterven. Het Lam is dus door God toebereid. Maar het Lam is tevens
allereerst voor God toebereid, want Christus is gestorven met het
uitgesproken doel om Zijn God en Vader te verheerlijken en Hem groot
te maken daar waar de eerste mens Hem had onteerd.
Christus is het Lam ten brandoffer
Daarom was Christus speciaal het Lam ten brandoffer – en wij weten
dat de brandoffers op het altaar geheel en al verteerd werden tot een
liefelijke reuk voor God (Lev. 1). Het ’brandofferaspect’ van het werk
van Christus zien wij met name in het evangelie naar Johannes, waar
het sterven van Christus steeds in verband met de verheerlijking van de
Vader wordt gebracht (Joh. 10:17-18; 17:4; 18:11).
Dat Christus het Lam van God was, het Lam ten brandoffer, was in feite
reeds aangeduid in Genesis 22. Heel treffend zei Abraham daar tegen zijn
zoon Isaak, die als een lam op het altaar werd gelegd: ‘God zal Zichzelf
voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon’ (Gen. 22:8). In die
geschiedenis voorzag God toen in een plaatsvervangend offer, een ram
die met zijn horens was verward in het struikgewas; daarom noemde
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Abraham die plaats: ‘De Here zal erin voorzien’ (Gen. 22:14). Voor
Christus, de Zoon van de Vader, was er echter géén plaatsvervanging
mogelijk. God had Hem bestemd om het ware Offerlam te worden;
er was geen andere oplossing voor het zondevraagstuk. God Zélf
voorzag in dit Offer, en Christus heeft voldaan aan al Zijn heilige en
rechtvaardige eisen. God is geëerd, daar waar de zonde van de mens
Hem had onteerd en een smet had geworpen op Zijn liefde en waarheid
(door die in twijfel te trekken).
God Zelf rust in het volbrachte werk van Christus op het kruis, waarvan
de waarde tot in eeuwigheid tot Hem opstijgt als een liefelijke reuk (lett.
een ‘reuk van rust’). En Christus is tegelijkertijd ook het rustpunt voor
óns hart en geweten. Wij mogen weten dat al onze zonden door Zijn
zoenbloed zijn weggedaan en dat Hij ons tot de Vader heeft gebracht.
De weg van Christus hier op aarde was een weg van diepe vernedering.
Hij ging van de kribbe naar het kruis; en Hij ging die weg van smaad
en lijden gewillig en geduldig. Wat een bewonderenswaardige Heiland
hebben wij, die kwam om Gods wil te doen en Zichzelf op te offeren
als het ware spijs- en brandoffer, zond- en schuldoffer. Laten wij Hem
steeds prijzen:
O Lam, voor onze zonden
op Golgota geslacht,
U wordt uit vele monden
de lof en eer gebracht!
Door liefde, Heer, gedreven
hebt U aan ’t kruis geboet.
U gaf voor ons uw leven
en kocht ons met uw bloed.
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3. Geluk door
gehoorzaamheid
‘Wat Hij u ook zegt, doe dat’.
Johannes 2:5
Misschien hebt u goede plannen en voornemens, maar ontdekt u
telkens weer dat ze mislukken. Het willen is wel aanwezig, maar het
doen van het goede niet (Rom. 7:18). In onszelf, in onze oude natuur
vinden wij geen kracht om goede werken te doen en God te behagen.
Dat is een belangrijke les die wij ook als gelovigen moeten leren. Wij
moeten ons stellen onder de leiding van Gods Geest en leren wandelen
door de Geest (Gal. 5:16-26).
De grote vraag is of wij onze weg met God gaan en naar Zijn wil handelen.
Slechts dan zullen onze voornemens gelukken (Ps. 1:3). Daarom is het
goed stil te staan bij de aanwijzing die Maria, de moeder van Jezus, aan
de bedienden gaf tijdens de bruiloft te Kana: ‘Wat Hij u ook zegt, doe
dat’. Maria zocht haar heil bij haar Zoon, die tevens haar Heiland-God
werd. Dat moeten wij ook doen. Jezus te dienen is de sleutel tot geluk
en zegen. Hij alléén opent de deur tot een nieuw leven in de kracht van
Zijn opstanding.
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Christus is niet alleen Mens geworden. Hij is niet slechts als Kind geboren
in Betlehems stal, Hij heeft Zijn leven ook geofferd voor een wereld
verloren in schuld. Hij is in de dood gegaan, Hij heeft Zijn leven vrijwillig
afgelegd. De tempel van Zijn lichaam is ‘afgebroken’ (zie Joh. 2:19-22).
Maar Hij is ook weer opgewekt uit de doden. Hij is de Eersteling, de
Eerstgeborene uit de doden. En zó maakt Hij alle dingen nieuw. Dat wil
Hij ook graag in uw leven en in mijn leven doen. Hij alleen is machtig
daartoe.
Christus schenkt verlossing, vrede en vreugde aan degenen die in Hem
geloven. Dat is de ‘goede wijn’ van hemelse oorsprong, die wij nu al in
dit leven mogen genieten. Tenminste wanneer wij Hem kennen als onze
Heer en Heiland, en Hem werkelijk de eerste plaats geven in ons leven.
Wij kunnen dit dus vergelijken met de wonderlijke gebeurtenis in
Johannes 2, waarbij het water in wijn veranderde. De wijn spreekt van
de vreugde die Hij geeft, de blijdschap van de verbinding met Hem,
de ware Gastheer en de ware Bruidegom van Zijn volk. Straks bij Zijn
wederkomst zal Hij die plaats voorgoed innemen en dan breekt er
definitief een vreugdevolle tijd aan: een nieuw millennium voor Israël
en de wereld, het lang verwachte Vrederijk. Dan verschijnt Hij als de
Redder voor Zijn volk, als Sions Verlosser, de ware Vredevorst.
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4. Water in wijn veranderd
‘U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard’.
Johannes 2:10
Praktische betekenis
Het eerste teken dat Jezus verrichtte volgens de evangelist Johannes,
vond plaats tijdens de bruiloft te Kana in Galilea (Joh. 2:1-11). De Heer
was daar als gast uitgenodigd, samen met de discipelen. Het is altijd
goed om Hem te betrekken bij de grote maar ook bij de kleine dingen in
ons leven. Zijn tegenwoordigheid brengt altijd zegen en geeft bijzondere
betekenis aan iedere gebeurtenis in ons leven. Zijn aanwezigheid is niet
alleen van waarde bij het sluiten van een huwelijk, maar gedurende ons
hele leven.
Het bruiloftsfeest (het was meer dan een receptie), vond plaats in het
huis van de bruidegom en duurde wel een week lang. De familie van de
bruidegom moest voor al het eten en drinken zorgen en het zou hun
een slechte naam bezorgen als de wijn, het gebruikelijke drinken, zou
opraken. Misschien moeten we hierbij denken aan jonge wijn. In dit
geval raakte men echter snel door de voorraad heen, wat dus een groot
probleem betekende. Maria, de moeder van Jezus, zag het en probeerde
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te helpen. Ze ging met deze zorg naar de Heer toe, in de hoop dat Hij
iets eraan zou kunnen doen. Dat was natuurlijk niet verkeerd, maar het
was niet haar taak om Hem opdrachten te geven. Zijn uur was nog niet
gekomen. Christus was als de Zoon volkomen afhankelijk van de Vader.
Deze milde terechtwijzing deed echter geen afbreuk aan het vertrouwen
dat Maria stelde in haar Zoon. Ze ging naar de dienstknechten en zei
hun dat zij alles moesten doen wat de Heer hun zou opdragen. Dat is
voor ieder van ons een waardevolle suggestie, hoe onze situatie ook is:
‘Wat Hij u ook zegt, doe dat’. Maria is geen middelares, maar zij verwijst
slechts naar haar Zoon!

1. Amfora’s voor wijn.

Daarop gaf de Heer de knechten de opdracht om zes watervaten die
daar stonden met het oog op de reinigingsgebruiken van de Joden, te
vullen met water; en zij vulden ze tot de rand. Volgens betrouwbare
bronnen hadden deze stenen watervaten enorme afmetingen: ieder
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vat kon ca. 90 liter bevatten. Vervolgens gaf Hij de opdracht het water
te scheppen en naar de leider van het feest, de ceremoniemeester, te
brengen. Ondertussen was het water veranderd in wijn van uitstekende
kwaliteit, tot verbazing van de ceremoniemeester en van de bruidegom,
die zelfs het ‘verwijt’ te horen kreeg dat hij de goede wijn voor het
laatst bewaard had!
De wijn is in de Schrift een beeld van vreugde. Als de wijn ontbreekt,
is er dus geen blijdschap. Sommige mensen hebben wel veel plezier in
hun leven, maar dat is maar tijdelijk. Wat gebeurt er als de muziek stopt,
de gasten vertrokken zijn en alle opwinding voorbij is? Ware blijdschap
is niet in de omstandigheden te vinden. Het is een bron van vreugde in
ons hart, een fontein die springt tot in het eeuwige leven (Joh. 4:14).
Het reinigende water van het Woord geeft vreugde van binnen. Christus
is gekomen om ons leven en overvloed te geven, ook een overvloed
aan vreugde (Joh. 10:10). Als wij gehoor geven aan Zijn woord en Zijn
geboden bewaren, mogen wij zelfs delen in de blijdschap van de Heer
Zelf. Zijn blijdschap is dan in ons en onze blijdschap wordt volkomen of
vervuld (Joh. 15:11 e.a.p.). Denk nog eens aan de watervaten, die tot
boven toe werden gevuld!
Profetische betekenis
Doordat de Heer het water in wijn veranderde, toonde Hij Zijn
heerlijkheid en liet Hij zien dat Hij elke aardse gastheer overtrof.
Hij bewees de ware Gastheer van het volk Israël te zijn, die bij het
komende bruiloftsfeest van Jahweh en Zijn volk de Bron van ware
blijdschap zal zijn. Maar de vreugde van het komende Koninkrijk volgt
op de geestelijke reiniging van het volk. Het reinigingswater moet –
symbolisch gesproken – éérst zijn werk doen, zoals wij o.a. zien in het
boek Zacharia. Er zal namelijk een bron worden ontsloten voor het
huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging
en reiniging (Zach. 13:1-2). Dat gebeurt aan het einde van de Grote
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Verdrukking, bij de wederkomst van de Heer, wanneer zij Hem zullen
zien die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10-14; Openb. 1:7).
De relatie tussen Jahweh en Zijn volk zal dan worden hersteld. Israël
zal Hem noemen: ‘mijn Man’, en niet meer: ‘mijn Baäl’ (d.i. heer, of:
meester). Dan zal Hij haar daar haar wijngaarden geven, en het dal
Achor maken tot een deur der hoop. Hij zal haar tot bruid werven
voor eeuwig, en de hemel zal de aarde verhoren en die zal Zijn volk
verhoren (zie Hos. 2:13:22). Zo zal Hij de ware Gastheer en Bruidegom
van Zijn volk zijn op de grote dag die komt, waarop Hij Zijn heerlijkheid
zal openbaren. Dat is de profetische betekenis van het eerste teken
dat Jezus deed in Kana in Galilea. Hij openbaarde Zijn heerlijkheid en
Zijn discipelen geloofden in Hem (Joh. 2:11). Dat geldt ook voor ons.
Straks zal het geloof worden verwisseld in aanschouwen, op de dag dat
Hij Zijn heerlijkheid voorgoed zal manifesteren. Elk oog zal Hem zien,
elke knie zal zich voor Hem buigen en elke tong zal belijden dat Jezus
Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Het zal de dag van
de vreugde van Zijn hart zijn (vgl. Hoogl. 3:11). De zegen zal rijkelijk
stromen, de blijdschap zal volkomen zijn.
Als gelovigen uit de volken behoren wij niet tot het volk Israël, maar
vormen wij samen met alle ware gelovigen de hemelse familie van
Gods kinderen. Maar ook voor ons geldt dat het geheim van ware
blijdschap (1) gehoorzaamheid is aan Gods geboden en (2) de daarmee
verbonden reiniging door het waterbad van het Woord (Joh. 14:21,23;
15:3,7-12; Ef. 5:26). ‘Wat Hij u ook zegt, doet dat’ (Joh. 2:5).
Dit begin van de tekenen van de Heer laat ons zien dat Hij die eens
als Vreemdeling op aarde wandelde en niet door de Zijnen werd
aangenomen, niemand minder was dan ‘de Heer der heerlijkheid’
(1 Kor. 2:8; Jak. 2:1). Als wij luisteren naar Zijn woord, kan Hij ons laten
delen in Zijn eigen blijdschap, waarvan de wijn een beeld is (Joh. 15:11;
16:22,24; 17:13; Fil. 4:4; 1 Joh. 1:4).
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5. Wondertekenen in het
Johannesevangelie
‘Dit deed Jezus als begin van Zijn tekenen in Kana in Galilea en
openbaarde Zijn heerlijkheid; en Zijn discipelen geloofden in Hem’.
Johannes 2:11
Tekenen bevestigden het evangelie
Volgens Handelingen 2:22 is het optreden van Jezus Christus te
midden van het volk Israël bevestigd door middel van ‘krachten,
wonderen en tekenen’, die God door Hem onder hen heeft verricht.
Dit goddelijke getuigenis gedurende de omwandeling van de Heer op
aarde is voortgezet door de apostelen, en wel door hun prediking en
de tekenen en wonderen die ermee gepaard gingen (Hand. 4:30). Het
Nieuwe Testament zegt dat God meegetuigde zowel door ‘tekenen als
wonderen en allerlei krachten’ (Hebr. 2:4). De overtuigende bewijzen
van het apostelschap bestonden dan ook uit ‘tekenen, wonderen en
krachten’ (2 Kor. 12:12; vgl. Marc. 16:17-18).
Het optreden van Stefanus als Gods getuige, en vervolgens zijn
martelaarschap, luidde het einde in van het publieke getuigenis aan
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het adres van Israël (Hand. 7:51-53; 13:46-47; 22:20-21; 28:28). God
richtte Zich na de apostolische tijd vooral tot de volken, hoewel het
evangelie Gods kracht is tot behoudenis voor ieder die gelooft, ‘eerst
voor de Jood, en ook voor de Griek’ (Rom. 1:16). Paulus verrichtte
tekenen en wonderen onder de volken, dit hoorde bij de beginfase van
het christendom (vgl. Rom. 15:16-21). Voor de héle christelijke bedeling
geldt echter het beginsel dat wij gelukkig worden geprezen, als wij niet
zien en toch geloven (Joh. 20:29).
Tekenen in de eindtijd
Om de lijn nu even door te trekken naar de eindtijd: de antichrist zal
zijn optreden staven met allerlei ‘kracht en tekenen en wonderen van
de leugen’ (2 Tess. 2:9; vgl. Openb. 13:13-14). In de toekomst zal de
massa van het Joodse volk worden misleid door tekenen, wonderen
en krachten van satanische oorsprong, zoals de Heer reeds had
aangekondigd. Valse christussen en valse profeten zullen opstaan en
tekenen en wonderen doen (Marc. 13:22). Het ‘beest uit de aarde’ is
de grote exponent daarvan (Openb. 13:11). De valse messias, die in zijn
eigen naam komt, zal worden aangenomen (Joh. 5:43). Voor wie goed
kijkt en luistert, is het onderscheid echter duidelijk merkbaar: het beest
uit de aarde lijkt weliswaar op een lam, maar het spreekt als de draak,
d.i. de duivel en de satan (Openb. 12:9).
Het verschil tussen tekenen, wonderen en krachten
Wat is het verschil tussen deze drie begrippen? Om met de laatste
term te beginnen: het woord ‘kracht’ (Gr. dunamis) wijst op een
machtig werk, een manifestatie van kracht. Het komt 38 keer voor in
de evangeliën, maar geen enkele keer in het evangelie naar Johannes.
Het woord ‘wonder’ (Gr. teras) komt in het Nieuwe Testament alleen
in het meervoud voor, en bovendien altijd samen met het meervoud
van ‘teken’ (Gr. semeion). Het wordt slechts één keer door Johannes
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gebruikt, en wel in hoofdstuk 4:48 (‘Als u geen tekenen en wonderen
ziet, zult u geenszins geloven’). Het woord ‘teken’ komt echter 17 keer
voor in het vierde evangelie.
Alle tekenen zijn tegelijkertijd ook wonderen, d.w.z. bovennatuurlijke
werkingen van Gods macht. Het gaat hierbij om het opzienbarende
effect dat wonderen hebben op degenen die ze waarnemen. Maar
niet alle wonderen zijn tegelijk ook tekenen, want de Bijbel koppelt
bijzondere lessen aan de tekenen. Er ligt specifiek onderwijs opgesloten
in de tekenen, want er worden geestelijke lessen door meegedeeld. Bij
de tekenen die in het evangelie naar Johannes beschreven worden, is
dit heel duidelijk het geval en is er naast het bovennatuurlijke karakter
en de werking van Gods macht steeds een speciale ‘be-teken-is’ op te
merken.
Het doel van de tekenen bij Johannes
De selectie van tekenen die in dit evangelie zijn beschreven (acht in
totaal), heeft als doel dat wij zouden geloven ‘dat Jezus de Christus is,
en dat wij gelovend het leven hebben in Zijn naam’ (Joh. 20:30-31). Het
gaat steeds om wonderwerken die:
1. de godheid van Christus onderstrepen,
2. Zijn heerlijkheid openbaren,
3. opdat wij door het geloof in Hem en in Zijn werk het eeuwige leven
ontvangen.
Dit blijkt reeds bij de eerste wonderdaad, die in hoofdstuk 2 wordt
beschreven: het water dat in wijn wordt veranderd. De evangelist tekent
hierbij aan: ‘Dit deed Jezus als begin van Zijn tekenen in Kana in Galilea
en openbaarde Zijn heerlijkheid; en Zijn discipelen geloofden in Hem’
(Joh. 2:11). Het eerste teken is kenmerkend voor heel Zijn optreden en
toont Zijn Messiaanse heerlijkheid. Het schildert tevens het einddoel
van Gods wegen: Christus zal het volk uiteindelijk invoeren in de
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vreugde van het Vrederijk. Dat het gaat om een specifieke opeenvolging
van tekenen, wordt bevestigd door wat wij lezen in hoofdstuk 4: ‘Dit
tweede teken nu heeft Jezus weer gedaan, toen Hij uit Judea in Galilea
was gekomen’ (Joh. 4:54).
Al deze tekenen tonen primair de nood van het volk Israël, maar ook
onze algemene menselijke nood als zondaars, de krachteloosheid en de
doodsstaat waarin wij van nature verkeren. Maar wij zien dat God
machtig is hierin te voorzien en verandering in onze verloren toestand
te brengen. De tekenen die de Heer verrichtte, komen van God, ze
wijzen ons op God en leiden ons tot geloof in de Zoon van God.

2. Een net vol vissen.

Bij het eerste teken werd het water in wijn veranderd (Joh. 2:1-11); bij
het achtste vond er een wonderbare visvangst plaats (Joh. 21:1-14). Er
is een zekere parallel tussen deze beide tekenen: bij het eerste was er
geen wijn en dus geen vreugde; bij het laatste was er geen voedsel en
dus geen levensonderhoud. Menselijke middelen bleken ontoereikend
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te zijn, maar de Heer voorzag in alle noden en behoeften. In beide
situaties hing de zegen echter af van gehoorzaamheid aan Zijn woord!
Dat is een belangrijke les. Alles wat Hij ons zegt, moeten wij doen! De
vaten moesten worden gevuld met water, en het net moest worden
uitgeworpen aan de rechterkant van het schip (Joh. 2:5vv.; 21:6vv.).
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Overzicht van de acht tekenen
Teken

Profetische betekenis

1. Water in wijn
veranderd

Joh. 2:1-11

2. Genezing van
de zoon van
een (Romeinse)
hoveling

Joh. 4:46-54 Herstel van een gelovige rest
(ook uit de volken), redding van
de dood en nieuw leven door
het geloof in Jezus’ woord.

3. Genezing van
een man die 38
jaar lang ziek
was geweest

Joh. 5:1-18

De macht van de Zoon om levend te
maken wie Hij wil, en dat tegenover de
krachteloosheid van de wet die door
bemiddeling van engelen was gegeven.

4. Spijziging van
de vijfduizend

Joh. 6:1-15

Christus, het ware manna, is het brood
uit de hemel dat eeuwig leven geeft
aan eenieder die gelooft. Hij is ook de
Messias, die de armen van Zijn volk
met brood verzadigt (Ps. 132:15).

5. Jezus loopt
op de zee

Joh. 6:16-21 Christus is de Meester van de
stormen van de eindtijd, en Hij
brengt de Zijnen veilig aan land.

6. Genezing van de Joh. 9
blindgeborene

Overvloed van vreugde na het
herstel van Israëls relatie met
Jahweh in de eindtijd.

De Messias opent de ogen van het
blinde volk, opdat zij Zijn heerlijkheid
zien en Hem aanbidden (Jes. 35:5).

7. Opwekking
van Lazarus

Joh. 11:1-44 Herrijzenis en herstel van geheel
Israël in de eindtijd (Ezech. 37;
Dan. 12; Rom. 11:25vv.).

8. Tweede
wonderbare
visvangst

Joh. 21:1-14 Een grote menigte uit de
‘volkerenzee’ wordt ook gered
en in het Vrederijk ingevoerd.

6. Het tempelplan in het
evangelie naar Johannes
‘Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt dit tempelhuis af en in drie
dagen zal Ik het oprichten’.
Johannes 2:19
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 bepaalde 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 bij het brandofferaltaar. 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
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het koperen wasvat* 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 daar Zijn sterkte en heerlijkheid
te zien (Ps. 63:3) – hoewel dit onder het oude verbond slechts zeer
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.

*
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Vergelijk in dit verband de voetwassing van de discipelen in Johannes 13, die
voor hen nodig was – en die figuurlijk gesproken ook voor ons noodzakelijk
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 de dingen waaraan Christus Zelf
deel had, het genot van de zegen die Hijzelf steeds genoot en die nu ook eeuwig
ons deel is (Zijn blijdschap, Zijn liefde, Zijn vrede, Zijn kennis van de Vadernaam,
en ook Zijn heerlijkheid).

6. Het tempelplan in het evangelie naar Johannes

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).

3. Schaalmodel van de stad Jeruzalem.

Christus sprak in Johannes 2 over de tempel van Zijn lichaam, die
zou worden afgebroken door de Joden, maar dan in drie dagen weer
zou worden opgericht (Joh. 2:19-22). Het teken van Zijn eigen dood
*

Zie foto van de maquette op schaal 1:50 van de stad van Jeruzalem in het eind
van de Tweede Tempel periode.
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en opstanding was het bewijs dat Hij inderdaad de bevoegdheid had
het huis van Zijn Vader hier op aarde te reinigen. Maar het eigenlijke
tempelhuis was voortaan 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 nog andere
schapen wilde toebrengen en hen zou toevoegen aan de éne kudde die
zou worden gevormd op grond van Zijn dood en opstanding, de éne
familie van Gods kinderen (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 in de hoofdstukken 8 tot en met 12 ook op Zichzelf als
het Licht van de wereld, dit in contrast met de grote kandelaars in de
voorhof die het tempelplein verlichtten.
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
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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 het is van belang
dat de zeven lampen hun licht verspreidden 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 het welriekende reukwerk van gebed en aanbidding
hebben wij uiteraard ook in Johannes 17, met het bekende gebed van
de Zoon Zelf. 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 dit altaar
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
profetie in vervulling was gegaan, kon Hij uitroepen: ‘Het is volbracht!’
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(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 als
de grote Hogepriester 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!

7. U moet opnieuw
geboren worden
‘Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van
God niet zien. Nikodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren
worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot
van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water
en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit
het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: U moet opnieuw geboren
worden’.
Johannes 3:3-7
Van boven geboren
De nieuwe geboorte, die het beginpunt is van ons leven als christen,
is een absolute noodzaak. Hij vloeit voort uit een goddelijk ‘moeten’,
zoals de Heer Jezus benadrukt tegenover Nikodemus. Zonder de
nieuwe geboorte kan men het Koninkrijk van God niet zien en niet
binnengaan (Joh. 3:3, 5). Want we zijn allemaal zondaars van nature,
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afstammelingen van een gevallen Adam, en we moeten volledig worden
vernieuwd om geschikt te zijn voor Gods heilige tegenwoordigheid. U
moet opnieuw geboren worden: het geldt voor mij, het geldt voor u!
Dit is niet iets waarover wij ons moeten verwonderen, zoals Nikodemus
dat blijkbaar deed. We hebben zonder meer behoefte aan dit nieuwe
leven, dat vanuit een geheel nieuwe bron afkomstig is en dat hemels en
goddelijk van aard is. Het leven dat wij van nature bezitten is verdorven
door de zonde, en daarom moeten wij opnieuw geboren worden.
Het Griekse woord betekent ook ‘van boven’. Wij moeten nieuwe
schepselen worden, die gevormd zijn naar het beeld van de laatste
Adam, d.i. Christus, de Mens uit de hemel.
Hoe kan een mens dan opnieuw geboren worden? Hoe ontvangen wij
een nieuw hart en een nieuwe geest? De nieuwe geboorte is het gevolg
van de werking van Woord en Geest, zoals de Heer Jezus hier uiteenzet in
het nachtelijke gesprek met deze leraar van Israël. De profeten hebben
erover gesproken, dit had Nikodemus moeten weten (vgl. Ezech. 36:2527). Het is niet het doopwater dat ons nu reinigt, maar het water van
het Woord van God, dat het onvergankelijke zaad is van het nieuwe
leven (Joh. 13:10; 15:3; Ef. 5:26; 1 Petr. 1:23). De werkzaamheid van dit
‘water’ moet gepaard gaan met de werking van de Heilige Geest, die
het Woord toepast op hart en geweten. De Heer zei: ‘Ik zeg u: tenzij
iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van
God niet binnengaan’ (Joh. 3:5). De nieuwe geboorte is het werk van
Woord én Geest. Zodoende worden wij door zelfoordeel en belijdenis
van schuld gereinigd van het kwaad geweten, en kan er nieuw leven uit
God in ons worden geplant.
Het nieuwe leven dat door de Heilige Geest in ons wordt gewerkt, is
leven van een nieuwe orde. Het wordt hier ook aangeduid met het
woord ‘geest’. De Heer zegt immers: ‘Wat uit het vlees geboren is, is
vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest’ (Joh. 3:6). De opnieuw
geborene heeft deel gekregen aan het leven van de laatste Adam, die
‘een levendmakende geest’ is (1 Kor. 15:45). Zo iemand is deelgenoot
geworden van de goddelijke natuur (2 Petr. 1:4). En daardoor is hij
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ook geschikt gemaakt voor de inwoning van de Geest Zelf, zodat zijn
lichaam een tempel van de Heilige Geest wordt genoemd (1 Kor. 6:19).
De Heilige Geest die in ons woont nadat wij het evangelie van onze
behoudenis hebben geloofd, getuigt met onze geest dat wij kinderen
van God zijn (Rom. 8:16; Ef. 1:13).
Een goddelijk moeten
De grondslag van dit alles is het volbrachte werk van Christus op het
kruis van Golgota, en daarop wijst de Heiland dan ook in Zijn gesprek
met Nikodemus. De noodzaak van de nieuwe geboorte bracht de
noodzaak van het kruis met zich mee! Want alleen daardoor kon al het
oude worden weggedaan: onze zonden en de macht van de zonde, de
dood en het oordeel. En alleen daardoor kon er ook iets nieuws aan
het licht worden gebracht: vergeving, vrijspraak, vrijheid en eeuwig
leven. Hiertoe moest Christus worden verhoogd aan het vloekhout der
schande: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo
moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:14-15).
Ook dit was dus een noodzakelijkheid! De Zoon des mensen moest
verhoogd worden. Christus moest onze zonden dragen in Zijn lichaam
op het hout, en Hij moest daar voor ons tot zonde worden gemaakt
(2 Kor. 5:21; 1 Petr. 2:24). Alleen langs die weg kon Hij de macht van de
dood en de satan tenietdoen, en leven en onvergankelijkheid aan het
licht brengen (2 Tim. 1:10). Daarom dreigt het oordeel nu niet meer
voor eenieder die met de opgestane Christus verbonden is (Rom. 8:1).
Het oude is voorbijgegaan en de christen is een nieuwe schepping in
Christus (2 Kor. 5:17). Maar dit alles is de vrucht van Zijn sterven, op
grond waarvan nu alle hemelse zegeningen aan ons zijn bekendgemaakt
en zijn geschonken (vgl. Joh. 3:12).
Het symbool uit Numeri 21, dat de Heer hier gebruikt als aanduiding
van Zijn lijden, is ook bijzonder belangrijk. Want de verhoogde slang
in de woestijn herinnert ons aan de oorsprong van onze ellendige
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toestand. Door de macht van de slang is de mens onderworpen aan
zonde en dood (Gen. 3; Openb. 12:9). Maar doordat Christus voor
ons is verhoogd aan het kruishout en daar in onze plaats tot zonde is
gemaakt, is hieraan op radicale wijze een einde gemaakt, en wel voor
eenieder die in het geloof op Jezus ziet. Door een blik op het kruis is er
leven en heil! Door het sterven van Christus ben ik niet alleen verlost
van mijn zonden, maar is er ook een streep gehaald door mijn zondige
bestaan. De oude mens is met Christus gekruisigd (Rom. 6:6). Mijn
oude zondaarsleven is beëindigd en Christus leeft nu in mij (Gal. 2:20).
Maar het kruis heeft niet alleen gevolgen van persoonlijke aard, er
zijn ook gemeenschappelijke voorrechten en zegeningen. Allen die
opnieuw geboren zijn, vormen nu samen een eenheid, en die is ook
het gevolg van het feit dat Christus Zijn leven voor ons heeft afgelegd
en het weer heeft genomen. Dat lezen we in Johannes 10. De eenheid
van de verlosten wordt daar voorgesteld in het beeld van de ene kudde,
onder aanvoering van de ene Herder. De kudde van Christus’ schapen
bestaat zowel uit gelovigen uit de Joden, alsook uit de volken, en de
Heer zegt van deze laatsten: ‘(...) ook die moet Ik toebrengen, en zij
zullen naar Mijn stem horen’ (Joh. 10:16). Het heil was weliswaar uit
de Joden (Joh. 4:22), maar het kon niet beperkt blijven tot de Joden.
Het was een noodzakelijk gevolg van Gods plan en van het lijden van de
Messias, dat ook velen uit de volken opnieuw geboren zouden worden
en bij de kudde zouden worden gevoegd die uit de Joodse schaapskooi
zou worden geleid.

48

8. Het evangelie in
een notendop
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar
eeuwig leven heeft’.
Johannes 3:16
Dit bekende bijbelvers is eigenlijk een beknopte samenvatting van de
waarheid van het evangelie. We vinden hier maar liefst zeven aspecten
van de blijde boodschap:
(1) Allereerst de waarheid over God Zelf, d.i. de grootste Persoon in
hemel en op aarde. Hij wordt hier voorgesteld als Degene die handelt,
die geeft, die liefheeft. Hij staat aan het begin van alle dingen, het begin
van de schepping, het begin van de mensenwereld. De mens is immers
geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Maar God is ook de Oorsprong
van ons heil, van de verlossing, van de nieuwe schepping. Hij is de
Eerste en de Laatste, de Eeuwige, de Alfa en de Omega.
(2) Vervolgens zien we Gods grote en ongeëvenaarde liefde. Dit is de
grootst denkbare toewijding en zelfopoffering, die in het universum te
vinden is. De liefde van God is met niets te vergelijken. Het is een geheel
onbaatzuchtige liefde en overgave, die in Christus tot ons is gekomen.
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In Hem zien we dat God licht is, én dat Hij liefde is. Dat is ook het thema
van Johannes in zijn eerste brief (1 Joh. 1:5; 4:8, 16). Licht en liefde zijn
bij God altijd in evenwicht. Zijn heiligheid en gerechtigheid zijn niet in
strijd met Zijn liefde, genade, barmhartigheid en mededogen.
(3) Dan zien we het voorwerp van die goddelijke liefde, namelijk ‘de
wereld’. Dat is de hele mensenwereld, het grootste aantal personen dat
maar denkbaar is, en dat zijn er vele miljarden! Gods liefde geldt alle
mensen, Zijn schepselen, maar niet het boze, God vijandige
wereldsysteem dat wordt beheerst door de satan, de ‘overste van deze
wereld’ (Joh. 12:31; 14:30; 16:11; Ef. 6:12). Dit systeem is ontstaan na
de zondvloed en de invoering van de afgoderij bij de torenbouw van
Babel, en het staat sindsdien tegenover de ene, ware God.

4. Hazelnoot.

De boodschap en de bediening van de verzoening geldt altijd individuele
mensen, hoewel Israël als het volk van God een bijzondere plaats innam
in het aanbod van Gods genade. De verkondiging geldt eerst de Jood,
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en dan de Griek. God stak in Christus Zijn hand dus uit naar de wereld
van de mensen (en dat doet Hij nog steeds), maar niet naar de wereld
als het systeem van Satan (dat heeft Hij nooit gedaan). Daarom geldt
in dit opzicht voor ons het gebod: ‘Hebt de wereld niet lief, noch wat
in de wereld is’ (1 Joh. 2:15). De bediening van de verzoening sluit de
bediening van de apostelen in (2 Kor. 5), ja, de vele eeuwen van de
genadetijd waarin de blijde boodschap weerklinkt in deze wereld.
(4) Dan zien we dat God een gevende God is. Het gaat om de meest
unieke daad die maar denkbaar is, waarin Zijn grote liefde tot uitdrukking
kwam. Gods gave was een liefdedaad met geweldige gevolgen voor ons
en voor de hele schepping, en dat tot in de verre toekomst. God is de
grote Gever. God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave (2 Kor. 9:15).
Dat is nu ook de norm voor ons handelen als christenen: gevende en
dienende liefde te betonen. Het kruis is het ultieme bewijs daarvan.
(5) Wat heeft God aan ons gegeven? Het is de grootst denkbare gave,
het kostbaarste dat God bezat: Zijn eniggeboren Zoon. Eniggeboren
heeft de betekenis van ‘uniek’ (vgl. Gen. 22:2). Het is Zijn eigen Zoon, de
Zoon van de liefde van de Vader (Hand. 20:28; Kol. 1:13). God heeft zelfs
Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven
(Rom. 8:32).
(6) Voor wie is die liefdegave bestemd en op welke conditie kunnen we
eraan deel krijgen? Het is de meest aantrekkelijke voorwaarde die maar
denkbaar is, nl. een oprecht geloof in Gods grote heilswerk. Onze goede
werken kunnen ons niet redden, maar door een blik op het kruis van
Christus is er leven en heil. De behoudenis is op grond van het geloof in
de Gekruisigde, in Zijn volbrachte werk en Zijn opstanding uit de doden.
(7) En wat is het heerlijke resultaat van ons geloofsvertrouwen in de
Heiland van de wereld? Het is de grootst denkbare gunst van de kant
van God tegenover verloren, zondige mensenkinderen, en wel dat we
niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben! Dit betekent enerzijds
dat we voor eeuwig gered zijn van de poel van vuur en het nimmer
eindigende verderf in de buitenste duisternis.
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Het betekent anderzijds een geweldig toekomstperspectief voor allen
die geloven. Het bezit van het eeuwige leven is het heerlijkste resultaat
van het heil, dat maar denkbaar is. Want het eeuwige leven is de Vader
Zelf te kennen en de Zoon, in Gods tegenwoordigheid te verkeren en
Hem te aanbidden (vgl. Joh. 17:3). Het is de atmosfeer van de eeuwige
heerlijkheid. Het eeuwige leven is nu al het deel van de gelovige, die de
Heilige Geest inwonend heeft (1 Joh. 5:13). Zo iemand is uit de dood
overgegaan in het leven (Joh. 5:24).

9. De ware aanbidding
‘De vrouw zei tot Hem: Heer, ik zie dat U een profeet bent. Onze
vaderen hebben op deze berg aangebeden, en u zegt dat in Jeruzalem
de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar: Geloof Mij,
vrouw, er komt een uur dat u noch op deze berg, noch in Jeruzalem
de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden
wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een
uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in
geest en waarheid; immers, de Vader zoekt zulke personen die Hem
aanbidden. God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem
aanbidden in geest en waarheid’.
Johannes 4:19-24
De plaats van aanbidding
Als de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob
spreekt over het levende water, komt ook het thema ‘aanbidding’ ter
sprake. De Samaritaanse zei tegen de Heer: ‘Onze vaderen hebben op
deze berg – d.i. de berg Gerizim – aangebeden, en u zegt dat in Jeruzalem
de plaats is waar men moet aanbidden’. De Samaritanen meenden oude
aanspraken te hebben op hun heilige berg, de Joden echter hielden
vast aan de tempelberg als de juiste plaats van eredienst. Mozes had
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inderdaad aanwijzingen gegeven om het volk Israël te zegenen op de
berg Gerizim, maar de permanente plaats van eredienst bleek later toch
elders te zijn, nl. op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna (of: Ornan),
waar David een plaatsvervangend offer voor het hele volk bracht en
Salomo later de tempel bouwde (Deut. 11:29; 27:12; Joz. 8:33; 2 Sam.
24; 1 Kron. 21:1-22:1; 2 Kron. 3:1; Ps. 132).
Het antwoord van de Heer was dat er nu een nieuwe tijd was aangebroken,
waarin men noch op de berg Gerizim*, noch te Jeruzalem de Vader zou
aanbidden: ‘Geloof Mij, vrouw, er komt een uur dat u noch op deze berg,
noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.’ De hele discussie tussen
Joden en Samaritanen over de juiste plek van eredienst was in feite
achterhaald door het aanbreken van de nieuwe bedeling, het ‘uur’ van
Christus’ komst in het vlees en alles wat daaruit zou voortvloeien: Zijn
werk op het kruis, Zijn hemelvaart en de daaropvolgende uitstorting
van de Heilige Geest. Zelfs de gebedsrichting naar Jeruzalem was nu
niet meer nodig.
De Heer koos overigens wel de kant van de Joden tegenover de
Samaritanen, want de Joden hadden kennis van de levende en
waarachtige God, terwijl de godsdienst van de Samaritanen een
mengvorm was (2 Kon. 17:24-41). Vandaar dat Hij opmerkte: ‘U aanbidt
wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is
uit de Joden’. Het heil, de behoudenis is uit de Joden. De Messias is
geboren uit het Joodse volk, zoals Paulus zegt: ‘Uit hen is naar het vlees
de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen’
(Rom. 9:5).
In Johannes 2 zien wij echter hoe de Heer ook afstand nam van het
jodendom, zoals het zich toen had ontwikkeld als een menselijke
godsdienst. De tempel te Jeruzalem was een rovershol geworden, een
huis van koophandel, terwijl hij bedoeld was als bedehuis voor alle
volken (Jes. 56:7). De tempel zou uiteindelijk worden verwoest door
*
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De Samaritanen hadden een eigen tempel gebouwd op de berg Gerizim, die
echter in 129 v. Chr. was verwoest. Maar de plaats bleef hun heilig.
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de Romeinen, maar Christus Zelf zou een nieuwe tempel bouwen in de
Geest, d.i. de Gemeente. Door Hem hebben zowel Joden als heidenen
nu in één Geest de toegang tot de Vader en groeit de hele Gemeente
op tot een heilige tempel in de Heer (Ef. 2:18-22).
Aanbidden in geest en waarheid
Dat houdt dus in dat Jeruzalem niet meer de ware en enige plaats van
aanbidding zou zijn. In het christendom aanbidden de ware aanbidders
de Vader, die in de hemelen woont, in geest en waarheid. Ten eerste
rijst de vraag: Hoe kan ik een ware aanbidder worden? Let hier op
de volgorde van de onderwerpen in Johannes 3 en 4: er is éérst de
noodzaak van de nieuwe geboorte uit de Geest (3:5-8), dan volgt de
gave van en de vervulling met de Heilige Geest (4:10vv.). De Geest
voorziet in al onze geestelijke noden en behoeften en vervolgens is Hij
de bron van aanbidding in onze harten, een bron van water dat springt
tot in het eeuwige leven. Ten tweede is het zo dat de ware aanbidders
nu de Vader aanbidden, want God de Vader heeft Zichzelf volkomen
geopenbaard in Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. De Vadernaam is
de kroon van Gods heerlijke namen.
Dan zijn er nog twee dingen die de aanbidding kenmerken. De
christelijke eredienst is een aanbidding in geest en ook in waarheid.
Deze begrippen zijn nauw met elkaar verbonden, het gaat om één
enkele grondgedachte: ‘in geest en waarheid’. Dat is namelijk in
overeenstemming met het wezen van God, die ‘geest’ (Gr. pneuma) is
(Joh. 4:24). God is niet stoffelijk, en kan daardoor niet aan één bepaalde
geografische plaats gebonden zijn. Ook is Hij niet afhankelijk van
materiële offers, die Hem door mensen worden aangeboden (Hand.
17:24-25). Aanbidding is een geestelijke zaak, die niet afhankelijk is van
‘heilige’ plaatsen, personen of zaken. Het gaat om de juiste gezindheid
van ons hart tegenover Hem, die geestelijk in wezen is. De mens ziet
aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan (1 Sam. 16:7).
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Dat de aanbidding in waarheid is, geeft aan dat ze in overeenstemming
moet zijn met de hele waarheid aangaande God, zoals die nu in en door
Christus bekendgemaakt is. Ze is op het niveau van Gods wezen, van
alles wat God van Zichzelf heeft geopenbaard in het Nieuwe Testament.
Wij roepen Hem niet aan als Jahweh of Adonai, maar als onze God en
Vader. De aanbidding dient ook waarheidsgetrouw, waarachtig te zijn,
als het gaat om de situatie van ons eigen hart en leven. God zoekt
waarheid in het binnenste, in het verborgene (Ps. 51:8). God zoekt
aanbidders die voldoen aan de voorwaarden die hiervoor gelden. Wij
moeten naderen met ‘een waarachtig hart, in volle zekerheid van het
geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten
en het lichaam gewassen met rein water’ (Hebr. 10:22). Ons hart is
gereinigd door het bloed van Christus en ons leven is vernieuwd door
het waterbad van het Woord van God. Alleen zó kunnen wij tot God
naderen, en onze praktische toestand moet daaraan beantwoorden en
telkens weer daaraan worden getoetst.
God zoekt degenen die Hem zo aanbidden, zij zijn welbehaaglijk
voor Hem. De Vader zoekt aanbidders. Maar er is ook een goddelijke
noodzaak, een heilig moeten: ‘(...) en wie Hem aanbidden, moeten
Hem aanbidden in geest en waarheid’. Er is geen andere weg om tot
God te komen. De hemel is nu open, en Christus heeft ons gemaakt tot
priesters voor Zijn God en Vader, aanbidders die kunnen naderen in het
hemelse heiligdom. Een mens moet opnieuw geboren worden (Joh. 3),
maar hij moet God ook leren aanbidden in geest en waarheid (Joh. 4).
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levende brood
‘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’.
Johannes 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 ook in contrast 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
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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 in stand wordt gehouden door de
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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 om zo te zeggen in vier stappen dóórgegeven:
1. De levende Vader is de Oorsprong van het natuurlijke leven, maar
ook van het nieuwe, geestelijke leven van boven.
2. De Zoon is als Mens op aarde gekomen en Hij heeft door Zijn
intieme gemeenschap met de Vader het ware 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 onze ziel voedsel,
waar geen and’re spijs bij haalt.
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11. Wie zonder zonde is...
‘Wie van u zonder zonde is, laat die het eerst een steen op haar
werpen’.
Johannes 8:7
Jezus’ houding ten aanzien van de wet
De farizeeën brachten een vrouw die overspel had gepleegd bij Jezus
en vroegen Hem: ‘Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te
stenigen, wat vindt U daarvan?’ Jezus zweeg aanvankelijk, maar zei ten
slotte: ‘Wie van u zonder zonde is, laat die het eerst een steen op haar
werpen’ (Joh. 8:7). Wat betekent dit nu voor het thema van de vergeving,
en onze houding ten aanzien van de zonde van een medemens? De wet
van Mozes was toch de wet van God? Verzette Jezus Zich tegen de wet
van Mozes, de wet die God Zelf bij de Sinai aan Zijn volk had gegeven?
Inderdaad is de wet van Mozes de wet van God, maar hij is aan Israël
gegeven, niet aan de hele wereld. Misschien kunnen we zeggen dat het
volk Israël heeft gefunctioneerd als een ‘proeftuin’, een soort leermodel
voor de wereld. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, zegt de apostel
Paulus (Rom. 7:12), maar de mens is een zondaar en totaal onmachtig
om de wet te volbrengen en zodoende het leven te verwerven. De wet
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bracht dit aan het licht. Het volk van God heeft de wet niet kunnen
houden en het is genoegzaam gebleken dat de mens van nature
onmachtig is op deze grondslag voor Gods aangezicht te bestaan.
Christus is gekomen om ons nieuw leven te geven door middel van Zijn
dood en opstanding, door Zijn eigen opstandingsleven en Zijn Geest
aan ons mee te delen. Hoewel wij niet meer leven onder het regime
van de wet, wordt de rechtvaardige eis van de wet nu door ons als
christenen vervuld door een wandel door de Geest (Rom. 6:14; 8:4). Dit
gebeurt echter niet door de wet als regel van dankbaarheid te hanteren,
zoals velen denken. Christus Zélf is de Maatstaf, het Model van de
nieuwe mens (vgl. 1 Joh. 3:16), en door de vernieuwende werking van
Zijn Woord en Zijn Geest worden wij aan Hem gelijkvormig gemaakt.

5. Steen uit Tel Megiddo (osd).

De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus
Christus geworden (Joh. 1:17). Dat is het geweldige contrast tussen de
oude en de nieuwe bedeling. Christus kwam een nieuw gebod brengen
namens Zijn Vader (Joh. 13:34). Hij is méér dan Mozes, Hij is hoger dan
Israëls wetgever (Hebr. 3:1-6). Hij openbaarde ten éérste genade van
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Godswege. Want de genade was kenmerkend voor Zijn komst in het
vlees, en die genade bracht ook vergeving van zonden met zich mee.
De goddelijke vergeving was beschikbaar in Hem, in Zijn Persoon, en ze
werd geschonken door het geloof in Zijn naam (vgl. 1 Joh. 2:12). Hij zou
immers plaatsvervangend lijden en sterven voor schuldige zondaars.
Op grond van deze oneindige, goddelijke vergeving is er ook onderlinge
vergeving mogelijk.
Maar ten twééde openbaarde Hij ook de waarheid, want die werd
duidelijk in Hem onthuld en zichtbaar gemaakt in Zijn woorden en
werken: de waarheid over alle dingen, over God en over de mens, over
de wereld en haar overste. De openbaring van de waarheid zien wij
dan ook in Zijn handelwijze met de vrouw en met de omstanders in
Johannes 8. Christus is hier het grote Licht van de wereld, dat de harten
doorgrondt en alle dingen openbaar maakt – zowel de zondigheid van
de omstanders alsook die van de vrouw zelf, die na haar vrijspraak ertoe
wordt opgeroepen voortaan niet meer te zondigen maar in nieuwheid
van leven te wandelen (Joh. 8:11; Rom. 6:4; 8:4). De omstanders die
haar aanklaagden, gingen één voor één weg, omdat niemand van hen
zonder zonde was en hun eigen geweten hen bovendien aanklaagde.
Jezus bleef alleen over en kon natuurlijk niet als enige de vrouw
oordelen, want het vonnis van steniging moest altijd op grond van
twee of drie aanwezige getuigen van het misdrijf plaatshebben. Hierin
handelde Hij geheel overeenkomstig de wet van Mozes. Hij heeft de
wet volmaakt vervuld tijdens Zijn leven en in Zijn sterven. De aanklagers
zelf handelden echter niet naar de wet, want ook de man die bij het
overspel was betrokken had gestenigd moeten worden (Deut. 22:22).*

*

Voor verdere studie verwijs ik graag naar mijn ‘Kanttekeningen bij de
Heidelbergse Catechismus’ en de brochure ‘De sluier op het gezicht van Mozes’,
die kunnen worden gedownload van OudeSporen.
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12. Ik ben de Deur
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen (...);
als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden, en hij zal
ingaan en uitgaan en weide vinden’.
Johannes 10:7, 9
De goede Herder en de grote Herder van de schapen
In Johannes 10 stelt de Heer Jezus Zichzelf voor als de goede Herder,
maar ook als de Deur van de schapen. Hij was gekomen om Zijn leven
af te leggen voor de schapen, en hun vervolgens Zijn opstandingsleven
te schenken en vele andere zegeningen die verband houden met Zijn
positie aan Gods rechterhand en de uitstorting van de Heilige Geest
hier op aarde. Hij zou hun leven en overvloed geven, en de toegang
voor hen openen tot een nieuw terrein van zegen buiten het jodendom.
In feite was Hijzelf de Deur tot (1) de behoudenis (het volle heil naar
lichaam en ziel), maar ook (2) ware geestelijke vrijheid (kunnen ingaan
en uitgaan), en (3) een overvloed aan voedsel (weide vinden). Het gaat
hier om de grazige weiden waarin Hij hen als de Opgestane, de grote
Herder van de schapen, zou leiden, nadat Hij eerst als de goede Herder
Zijn leven voor hen had afgelegd op het kruis (vgl. Joh. 10:14-15 en
Hebr. 13:20).
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De drie zegeningen die de Heer aan Zijn schapen beloofde, kon
het judaïsme hun niet bieden. Daarin was alles tijdelijk en was de
verzoening nooit volledig. Hier kon geen sprake zijn van volle verlossing,
vrijmaking van de slavernij van de zonde en een rijkdom aan eeuwige en
geestelijke zegeningen. Daarom zou Christus Zijn schapen uit de joodse
schaapskooi leiden en, samen met andere schapen uit de volken, één
nieuwe kudde vormen (Joh. 10:16). Het slotvers van Johannes 8 toont
al hoe de Heer de tempel verliet, waarin Hij regelmatig onderwijs gaf*;
en in deze hoofdstukken wordt de breuk met de joodse leiders steeds
meer zichtbaar.
Christus stelde Zichzelf ook voor als Degene die de tempeldienst
vervulde en deze dienst verving door de heerlijkheid van Zijn Persoon
en Zijn werk (vgl. reeds Joh. 2:19-22). Niet het licht van de grote
kandelaars, die de tempel en de lagergelegen stad verlichtten, maar
Hijzelf was het Licht van de wereld. Niet het water dat werd uitgestort
op het tempelplein tijdens het Loofhuttenfeest, maar Hijzelf was de
Bron van stromen van levend water. Niet Mozes gaf hun het brood uit
de hemel, maar Hijzelf was het ware Brood van het leven. Wie tot Hem
komt, zal nooit meer honger hebben; en wie in Hem gelooft, zal nooit
meer dorst hebben. Welke geestelijke zegen men maar kan bedenken:
het is Christus Zelf die de toegang ertoe geeft. Hij is de Deur, en door
het geloof in Zijn naam krijgen wij deel aan de schatten van wijsheid en
kennis die in Hem verborgen zijn. Hij is de Deur, en Hij opent voor ons
de toegang tot het hemelse heiligdom en het Vaderhuis met de vele
woningen.

*

66

De Heer wandelde in de zuilengang van Salomo, vlakbij de Schone Poort, de
toegangspoort in de oostelijke muur van het tempelcomplex. Later zien wij daar
ook de apostelen onderwijs geven en tekenen verrichten (Joh. 10:23; Hand. 3:111; 5:12).

12. Ik ben de Deur

Drie ingangen, drie gordijnen
Toch vinden wij in het onderwijs van het Oude Testament telkens weer
rijke lessen in verband met dit thema: Christus als de Deur. Als we
teruggaan naar Exodus 26 en 27, is daar sprake van drie ingangen en
drie gordijnen. Het eerste gordijn dat bij de bouw van de tabernakel
wordt genoemd, is het voorhangsel dat scheiding maakte tussen het
heilige en het heilige der heiligen. Het moest de heilige ark onttrekken
aan de blikken van de dienstdoende priesters. Het was vervaardigd
van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen, met figuren
van cherubs erin geweven. Het werd met gouden haken opgehangen
aan vier pilaren van acaciahout, met goud overtrokken. Deze pilaren
stonden op vier zilveren voetstukken (Ex. 26:31-33).
Volgens het onderwijs van de brief aan de Hebreeën spreekt het
voorhangsel van Christus’ vlees, Zijn stoffelijke lichaam, dat elders
‘het lichaam van Zijn vlees’ wordt genoemd (Kol. 1:22; Hebr. 10:20).
Als de opgestane en verheerlijkte Mens stelt Hij nu de toegang tot het
binnenste heiligdom open voor de Zijnen. Omdat Hij leeft, is er een
nieuwe en levende weg*. Zo kunnen wij nu als aanbidders en priesters
tot God naderen. De kleuren van het voorhangsel houden verband
met Zijn persoonlijke heerlijkheid, zoals wij die vinden voorgesteld in
de vier evangeliën. Het blauwpurper getuigt van Zijn hemelse glorie
als de Zoon van God (Johannes), het roodpurper van Zijn universele
heerlijkheid als de Zoon des mensen (Lucas), het scharlaken van Zijn
koninklijke majesteit (Matteüs), het fijne linnen van Zijn waardigheid
als de Dienstknecht-Profeet (Marcus). De cherubs spreken ervan dat de
verheerlijkte Mensenzoon nu hoger is dan de engelen, en dat Hij hen
als dienende geesten gebruikt om Zijn wil te volbrengen.
Exodus 26 noemt ook de tweede deur, het gordijn voor de ingang van
de ontmoetingstent. Dit was prachtig borduurwerk van stoffen met
*

Zijn dood en Zijn offerbloed waren inderdaad nodig om de toegang voor ons vrij
te maken, maar wij volgen Hem nu als de grote Priester over het huis van God
en het is dóór Hem dat wij kunnen naderen tot God de Vader. Vgl. de voetnoot
op pag. 68 van ‘Gods tent in de woestijn’, door Roger P. Daniel.
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dezelfde kleuren die wij zojuist al hebben genoemd, maar zonder
cherubs. Het werd opgehangen aan vijf pilaren van acaciahout, die
op vijf koperen voetstukken werden geplaatst. Hier leren wij de les
dat Christus de Zijnen de toegang verschaft tot het heilige, de ware
tabernakel in de hemelen (Hebr. 8:1-2). In het heilige, of de voorhal,
stonden drie voorwerpen: de gouden kandelaar, de tafel van de
toonbroden en het reukofferaltaar. Het gaat hierbij in typologische zin
om Christus als de Drager van de Zijnen in het heiligdom (de tafel), de
Drager van het goddelijke licht van de Geest (de kandelaar), en ook het
Altaar voor de reukofferdienst.

6. Tabernakelmodel te Timna, Israël.

Wat een groot voorrecht is het dat Hij Zich zo met ons verbindt en ons
een plaats geeft in Gods tegenwoordigheid in de hemelse gewesten!
Door Hem is de toegang vrij! Zoals de vier pilaren die het voorhangsel
droegen een beeld zijn van de vier evangelisten, mogen wij in de vijf
pilaren voor de ingang van de tent een voorstelling zien van de vijf
briefschrijvers van het Nieuwe Testament (Paulus, Jakobus, Petrus,
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Johannes en Judas). Zij dragen de boodschap uit van de heerlijke naam
van de Heer Jezus en houden Hem hoog voor het oog van het geloof.
Het koper spreekt van de geestelijke kracht die hiertoe nodig is, kracht
die de beproeving van het vuur kan doorstaan.
In Exodus 27 vinden wij ten slotte het gordijn voor de poort van de
voorhof. De voorhof van de tabernakel besloeg een gebied van 100
bij 50 el, en de hoogte van de omheining van wit, fijn linnen was 5
el. In het midden van de oostzijde was de ruime toegangspoort van 5
el hoog en 20 el breed (ca. 10 meter). Dit was tweemaal zo breed als
bij de andere genoemde deuren, maar de hoogte daarvan was 10 el,
zodat het oppervlak van alle drie gordijnen toch 100 vierkante el was.
Dit getal bepaalt ons erbij dat Christus volledig heeft voorzien in de
verantwoordelijkheid van de mens (denk aan de 10 geboden), en dat
Hij voor ons de weg heeft geopend om tot God te kunnen naderen.
De ruime en uitnodigende ingang tot de voorhof, met daarin het
brandofferaltaar en het wasvat, getuigt hiervan.
Wij vinden in deze poort ook weer de bekende vier kleuren, die
spreken van Christus’ veelkleurige heerlijkheid. En dit gordijn werd
ook opgehangen aan vier pilaren, evenals het voorhangsel dat het
allerheiligste afsloot, maar de voetstukken hiervan waren niet van zilver
maar van koper (Ex. 27:9-19; vgl. 26:32). De witte, hoge omheining
bepaalde de Israëliet erbij dat de God die in hun midden woonde, een
heilig God was, die de zonde niet kon zien. Maar de ruime en kleurrijke
ingang, die aan iedereen die wilde komen toegang bood, getuigde van
Zijn liefde voor Zijn volk en het welkom dat Hij hun toeriep in Zijn huis.
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7. Cellencomplex, kasteel van Ljubljana.

‘Ik zie een poort wijd openstaan,
waardoor het licht komt stromen’.

13. Zomer en winter
‘En het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem; het was
winter’.
Johannes 10:22
Het was winter
De seizoenen wisselen elkaar af sinds de grote vloed in de dagen van
Noach. Zolang de aarde bestaat, zullen koude en hitte, zomer en winter,
dag en nacht niet ophouden (Gen. 8:22). Soms is dat geen prettige
ervaring, bijv. als wij te maken hebben met extreem lage of juist met
zeer hoge temperaturen. Zelfs in Jeruzalem kan het koud zijn in de
wintermaanden. De aanduiding ‘het was winter’ in Johannes 10 heeft
echter ook een symbolische strekking.
Wij vinden in deze passage enkele laatste gesprekken van de Heer met
de Joden tijdens het feest van de tempelwijding, het zgn. Chanoekafeest, dat acht dagen duurde en de herinnering levendig hield aan de
reiniging van de tempel – na de ontwijding door de Syriërs – door Judas
Maccabeüs op 25 Kislew (onze maand December) in 165 voor Christus.
Het werd gevierd op de wijze van het Loofhuttenfeest, maar droeg niet
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het karakter van een groot pelgrimsfeest. Het is een feest van het licht
geworden, evenals ons Kerstfeest.
Blijkbaar was de Heer Jezus nog steeds in Jeruzalem of in de nabijheid
van de stad, hoewel er al twee maanden waren verstreken sinds het
Loofhuttenfeest dat wordt vermeld in hoofdstuk 7:2vv. Over enkele
maanden zou het Paasfeest volgen, en dan zou de Heer ter dood
worden gebracht. Hier in Johannes 10 liep Zijn confrontatie met de
Joodse leiders al naar een einde. Over het algemeen was het geestelijk
klimaat kil en koud. Jeruzalem gonsde weliswaar van de geruchten over
Hem, en er was verdeeldheid onder de Joden vanwege Zijn optreden
en Zijn woorden. Maar waar was de warme liefde en toewijding jegens
Hem? Eigenlijk was die alleen te vinden in Betanië, bij Marta, Maria en
Lazarus (vgl. Joh. 12).

8. Winter in de bergweg (osd).
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De tijd was gekomen dat de Goede Herder Zijn eigen schapen zou
uitleiden buiten de Joodse schaapskooi. Nadat Hij het offer van Zijn
leven had gebracht op het kruis van Golgota en het in de opstanding
weer had hernomen, zou er een nieuwe bedeling aanbreken met
nieuwe principes en nieuwe mogelijkheden. Er zou een nieuwe kudde
worden gevormd van schapen (ware Christusgelovigen) uit de Joden,
maar ook uit de volken. Het zou één kudde worden, onder de leiding
van één Herder: de opgestane Heer, de grote Herder van de schapen
(Joh. 10:11-18; Hebr. 13:20).
Hoe is het gesteld met ónze relatie tot de Heer? Is er sprake van een echte
liefdeband, een warme en vurige liefde voor Hem? Of is het misschien
winter in onze harten, is er geestelijke dorheid en doodsheid? Zijn we
lauw geworden en onverschillig ten opzichte van de Heer, evenals dat
gebeurde met de gemeente te Laodicea (Openb. 3:14-20)? De Heer is
machtig daarin verandering te brengen, zoals dat in de nabije toekomst

9. Zomer in de bergweg (osd).
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ook zal gebeuren met het Joodse volk. Want hun aanneming zal niets
anders zijn dan het leven uit de doden (Rom. 11:15).
De zomer breekt aan
De Heer Jezus spreekt in Zijn rede over de laatste dingen over het
uitspruiten van de vijgenboom en het aanbreken van de zomer (Matt.
24:32). Beseft u wel dat de zomer nabij is, dat alle dingen nieuw zullen
worden onder de regering van de Messias? De winter zal dan definitief
voorbij zijn. Dan is de regen (hier een beeld van oordeel) voorbij, de
bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken en de
vijgenboom – een beeld van de Joodse natie – laat zijn vroege vrucht
zwellen (Hoogl. 2:11-13).

14. De losmaking
van Lazarus
‘Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn’.
‘Maakt hem los en laat hem heengaan’.
Johannes 8:36; 11:44
Christus maakt vrij
In hoeverre kan een christen gebonden zijn door de macht van de boze?
Onbeleden zonden, verkeerde gewoonten en denkpatronen kunnen
iemand ‘binden’ aan het kwaad, zodat hij een slaaf van de zonde is.
Maar hoever gaat de reikwijdte van boze machten als het gaat om ware
gelovigen? Er is mijns inziens veel te zeggen voor het standpunt dat
de inwoning van de Heilige Geest in de gelovige volledige bezetenheid
door demonen uitsluit (1 Kor. 6:19; 2 Kor. 6:15). De Heilige Geest kan
Zijn tempel, het lichaam van de ware gelovige, niet delen met boze
geesten. Inderdaad kan een christen de Heilige Geest, waarmee hij
verzegeld is, bedroeven (Ef. 4:30). De werking van de Geest kan worden
uitgeblust (1 Tess. 5:19). Maar dit zegt nog niets over het ontvangen en
de inwoning van ándere geesten. Alleen 2 Korintiërs 11:4 wijst in die
richting, maar dit vers kan ironisch bedoeld zijn.
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Verleiding en beïnvloeding door de boze zijn echter zeer goed denkbaar.
Tegenover de Galaten spreekt de apostel zelfs over ‘betovering’ (Gal.
3:1). De mogelijkheid van occulte belasting is een realiteit – hetzij door
verkeerde praktijken en onbeleden zonden uit het verleden, hetzij door
onoplettendheid of verkeerde omgang in het heden (1 Kor. 15:33).
Bevrijding van gebondenheid van zo’n medegelovige is dan nodig, m.i.
niet door middel van handoplegging en/of uitbanningsspreuken, maar
door een heel persoonlijke belijdenis van zonde, de kracht van het
gebed en de reinigende werking van het Woord van God.
Een mooie illustratie daarvan vinden wij in de geschiedenis van de
opwekking en de losmaking van Lazarus (Joh. 11). Dit bijbelse voorbeeld
willen wij hier enigszins vrij toepassen op de bevrijding van geestelijke
gebondenheid. Alleen Christus schenkt ware vrijheid. Hij verandert ons
van slaven van de zonde in zonen van God. Hierover spreekt de Heer
Jezus tegenover de Joden die uiterlijk beleden in Hem te geloven: ‘Als
dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn’ (Joh. 8:36). Alleen
Hij is machtig om mensen te bevrijden van de slavernij van de zonde en
hen te redden uit de banden van de dood.
Christus maakt de slavenboeien los en roept dode zondaars tot nieuw
leven. Daartoe is Hij op aarde gekomen en is Hij ook gezalfd met Gods
Geest: ‘De Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd
om aan armen het evangelie te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden om
aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden het gezicht, om
verbrokenen heen te zenden in vrijlating, om te prediken het aangename
jaar van de Heer’ (Jes. 61:1-2; Luc. 4:18-19).
Door te luisteren naar de stem van de Zoon van God, word ik door
Hem levend gemaakt en bevrijd van banden. Ik word heengezonden
in ware vrijheid, d.i. de vrijheid van de Geest van God, waarmee de
gelovige gezalfd en verzegeld is. In deze vrijheid mag de christen staan
en wandelen, zich vrij bewegen, ingaan en uitgaan en weide vinden
(vgl. Joh. l0:9-10; Hand. 15:10; Gal. 5:1vv.). Dit is de vrijheid van het
zoonschap. De gelovige mag zich bewegen voor Gods aangezicht.
Hij of zij is door Christus in de tegenwoordigheid van God de Vader
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gebracht. Daar is voor eeuwig onze plaats als ‘zonen’ van God, want
‘de slaaf blijft niet tot in eeuwigheid in het huis [van God], de zoon blijft
er tot in eeuwigheid’ (Joh. 8:35). Dat is ook nu al het voorrecht van de
kinderen van God. Wij hebben niet ontvangen ‘een geest van slavernij
om opnieuw te vrezen, maar een geest van zoonschap, waardoor wij
roepen: Abba, Vader!’ (Rom. 8:15).
De opwekking van Lazarus
Lazarus was gestorven; banden van de dood hadden hem omvangen.
Hij had al vier dagen in het graf gelegen. Maar de machtige roepstem
van de Heiland wekte hem uit zijn diepe doodsslaap: ‘Lazarus, kom naar
buiten!’ (Joh. 11:43). Die enkele woorden van de Heer Jezus, de Vorst
van het leven, waren voldoende om hem nieuw leven te schenken en
hem te doen opstaan uit de doden. Zo roept Christus nu nog steeds
zondaars uit de geestelijke doodsslaap, uit het graf van misdaden en
zonden. Wie luistert naar de stem van de Zoon van God, ontvangt het
eeuwige leven. Zo iemand komt niet in het oordeel dat hij als zondaar
had verdiend, want hij is uit de dood overgegaan in het leven (Joh. 5:2425). Ik was dood, ik was blind, maar ik ben nu levend gemaakt met
Christus (Ef. 2:1, 5). Ik lag gekneld in de banden van de dood, maar ik
mag nu wandelen voor Gods aangezicht in het land der levenden (Ps.
116:3, 9).
De christen staat op een geheel nieuwe grondslag voor God: hij
bevindt zich op ‘opstandingsbodem’. Hij mag zich verheugen in het
leven in Gods licht. Nu komt het erop aan om ook werkelijk voor Gods
aangezicht te wandelen en in de vrijheid van de Geest de weg te gaan
tot eer van God. Dat houdt o.a. in het brengen van lofoffers aan Hem
en het aanroepen van Zijn grote naam, zoals het vervolg van psalm 116
laat zien. Zal Lazarus God niet hebben geprezen voor zijn verlossing uit
de banden van de dood? Zal hij de Heiland niet hebben gedankt? Dat is
de roeping van iedere verloste; dat maakt van ons leven een feest voor
Hem (vgl. Joh. 12:1-3).
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Zijn losmaking
In de brieven van het Nieuwe Testament zien wij wat de christelijke
levenswandel verder inhoudt. Als wij zijn ontwaakt uit de doodsslaap
en Christus ons levenspad verlicht, dan moeten wij goed uitkijken hoe
wij wandelen (Ef. 5:14-15). De nieuwe gehoorzaamheid, de nieuwe
levenswandel moet in praktijk worden gebracht, zoals een kind moet
leren staan en lopen. Andere gelovigen, die al tot geestelijke rijpheid
zijn gekomen, kunnen daarbij behulpzaam zijn.
Toen Lazarus uit het graf kwam, waren zijn voeten én zijn handen
gebonden met grafdoeken. Hij kon zich nauwelijks bewegen, en niet
vrij handelen en wandelen. De grafdoeken, de bewijzen van zijn
doodsslaap, belemmerden hem daarbij. Bovendien was zijn gezicht
omwonden met een zweetdoek; hij kon haast niets onderscheiden.
Daarom gaf de Heer aan de omstanders de opdracht: ‘Maakt hem los
en laat hem heengaan’.
Op die manier kan iemand die pas het nieuwe leven heeft ontvangen,
door andere gelovigen op weg worden geholpen om te wandelen en
te handelen tot eer van de Meester. Misschien is er een verkeerde
gewoonte die hem of haar bindt, of een sluier voor het gezicht, een
belemmering om de heerlijkheid van de Heer te aanschouwen (vgl.
2 Kor. 3). Praktische bevrijding van gebondenheid is dan nodig om te
kunnen wandelen in het licht. Wij kunnen iemand niet het nieuwe leven
schenken – dat doet de Heer Zelf door het Woord, door Zijn machtige
roepstem. Maar wij kunnen iemand wel helpen om het nieuwe leven te
openbaren, en hem of haar te leren wat discipelschap inhoudt.
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‘Kajafas, die in dat jaar hogepriester was, zei tot hen: U weet niets,
en u bedenkt niet, dat het nuttiger voor ons is dat één Mens sterft
voor het volk en niet de hele natie verloren gaat. Dit nu zei hij niet
uit zichzelf, maar daar hij hogepriester in dat jaar was, profeteerde
hij dat Jezus zou sterven voor het volk; en niet alleen voor het volk,
maar opdat Hij ook de verstrooide kinderen van God tot één zou
vergaderen’.
Johannes 11:50-52
De profetie van de hogepriester
In deze profetie wordt het geheim van Christus’ plaatsvervangend
sterven aangeduid en tevens de eenheid van het nieuwe volk van
God, de Gemeente. Christus zou in de dood gaan allereerst voor het
volk, opdat niet de hele natie verloren zou gaan. Het voortbestaan van
het volk van God stond op het spel, maar de dood van Christus – de
Plaatsvervanger en de ware Hogepriester – garandeerde een nieuwe
toekomst. Want Zijn dood schenkt allen die geloven het eeuwige leven.
Wij zijn nu schapen geworden van de ene kudde van de Goede Herder,
die als de Opgestane eveneens de grote Herder van de schapen is (Joh.
10:14-16; Hebr. 13:20).
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Op de Grote Verzoendag werden er jaarlijks offeranden gebracht om de
relatie tussen God en het volk te bestendigen. Zonder offer en zonder
de bemiddeling van de hogepriester was er helemaal geen toekomst
voor Israël. Het bijzondere van Christus’ offerdood is dat de ware
Hogepriester het offer van Zijn eigen leven bracht, een uniek offer dat
nooit meer herhaald hoeft te worden. Dit onderwerp wordt uitvoerig
belicht in de brief aan de Hebreeën. Christus heeft hier op aarde als
een barmhartig en trouw Hogepriester het verzoeningswerk voor de
zonden van het volk volbracht (Hebr. 2:17). Zijn bloed is de grondslag
van het nieuwe verbond, waarbij God toezegt: ‘Ik zal hun tot een God
en zij zullen Mij tot een volk zijn’ (Hebr. 8:10). Hij is het ware Zondoffer,
waarvan het bloed in het hemelse heiligdom is gedragen en dat tevens
buiten de poorten van Jeruzalem heeft geleden. Hij heeft dit gedaan,
‘opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen’ (Hebr. 13:12).
Het bloed van Christus, de ware Hogepriester en het ware Offer, heeft
het gelovige deel van het volk Israël apart gezet en gevrijwaard van
het oordeel. In het boek Handelingen zien wij hoe dit in de praktijk
gebeurde na het berouw en de bekering van een overblijfsel van de
Joden, en door hun doop op grond van de naam van Jezus Christus tot
vergeving van zonden (Hand. 2:37-41).
Het nieuwe volk van God zou echter niet alleen uit bekeerde Joden
bestaan. Dit had de evangelist Johannes reeds aangekondigd naar
aanleiding van de hierboven geciteerde profetie. De Heer zou door Zijn
dood ook ‘de verstrooide kinderen van God’ tot één vergaderen. Dit
zijn de ‘andere schapen’ die Hij moest toebrengen en die naar Zijn stem
zouden horen. Zo zou er één kudde worden gevormd onder de leiding
van de éne, grote Herder van de schapen.
Een volk voor Zijn naam
In het boek Handelingen wordt de deur van het geloof dan ook
opengesteld voor gelovigen uit de volken. Dit gebeurde eerst met
de Samaritanen en daarna met de Ethiopische hoveling (Hand. 8).
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Vervolgens kwam Cornelius, een Romeinse centurio tot geloof, samen
met zijn bloedverwanten en vertrouwde vrienden (Hand. 10). Hieruit
trok de gemeente in Jeruzalem terecht de conclusie dat ‘ook de volken
het woord van God hadden aangenomen’ (Hand. 11:1). De prediking
resulteerde al snel in de vorming van de eerste gemeente buiten het
Beloofde Land: de gemeente in Antiochië, die grotendeels uit christenen
uit de heidenen bestond (Hand. 11:19-26).
De bekeerde heidenen hoefden zich niet door middel van de besnijdenis
bij het Joodse volk te voegen. Er werd nu ook uit de naties door God
een volk aangenomen ‘voor Zijn naam’ (Hand. 15:14). Zij moesten zich
echter wel houden aan de Noachitische geboden, die universeel geldig
zijn.
Zo kon de apostel Paulus zijn werk onder de onbesnedenen voortzetten
en het evangelie verder uitdragen onder de volken (vgl. Gal. 2). De
bekeerde heidenen werden door God aangenomen als Zijn eigendom,
als Zijn volk. ‘Ik heb veel volk in deze stad’, zei de Heer tegen Paulus
toen hij werkzaam was in Korinte (Hand. 18:10). Gods beloften van
zegen voor Zijn oude volk zijn zelfs op hen van toepassing: ‘Ik zal in uw
midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn’
(Lev. 26:12; dit wordt geciteerd in 2 Kor. 6:16). God woont en wandelt
ook te midden van Zijn nieuwe volk, de Gemeente, die zich rondom
Hem legert als het ware Middelpunt.
Het nieuwe volk van God is door genade geroepen. Zij zijn ook ‘vaten
van barmhartigheid’, door God tevoren tot heerlijkheid bereid. Hij heeft
hen geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken. Zoals
Hosea reeds had geprofeteerd: ‘Niet-Mijn-volk’ is veranderd in ‘Mijn
volk’. De ‘Niet-geliefde’ is nu Gods ‘geliefde’. Wij zijn nabij gebracht en
wij zijn zonen van de levende God geworden (Rom. 9:23vv.; 15:8-13;
1 Petr. 2:10).
Als een volk voor Gods naam zijn wij Zijn ‘eigen volk’, een ‘heilig volk’,
een volk ten eigendom, opdat wij de deugden zouden verkondigen van
Hem die ons uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht
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(1 Petr. 2:9). Wij zijn een ‘eigen volk, ijverig in goede werken’ (Tit. 2:14).
Gods bedoelingen met het oude priestervolk bij de berg Sinai gaan
nu in vervulling in het nieuwe hemelse volk, dat aan Zijn Vaderhart is
gebracht (Ex. 19:4-6).
Toekomstperspectief: zij zullen Zijn volk zijn
Toch zijn er ook beloften voor de toekomst van het aardse volk van God.
Allereerst zal de bedekking die over het hart van het natuurlijke Israël
ligt, worden weggenomen wanneer het zal terugkeren tot de Heer
(2 Kor. 3:15-16). In de eindtijd zal de profetie van Hosea nog eens in
vervulling gaan, als God een keer brengt in het lot van Zijn oude volk. En
de aanneming van Israël zal het ‘leven uit de doden’ betekenen (Rom.
11:15).
Het herstelde Jeruzalem zal hier op aarde het middelpunt van alle
naties zijn, evenals het hemelse Jeruzalem – de verheerlijkte Gemeente
– de troonzetel zal zijn van God en van het Lam. Na het Vrederijk
breekt de eeuwige toestand aan. In de eeuwige toestand bestaat er
geen onderscheid meer tussen Israël en de overige naties op aarde. De
mensheid is dan niet meer verdeeld in volken. De tabernakel van God is
namelijk ‘bij de mensen’ (Openb. 21:3).
In de huidige tijd zijn er nog drie groepen: Joden, Grieken (volken), en de
Gemeente van God (1 Kor. 10:32). De Gemeente bestaat uit gelovigen
die geroepen zijn uit het Jodendom én uit het heidendom, om samen
een nieuwe eenheid te vormen: één kudde, één volk, één huis, één
lichaam. Wat een voorrechten hebben wij reeds nu ontvangen!
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16. De zalving van de Heer
door Maria van Betanië
‘Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus
was, de gestorvene, die Jezus uit de doden had opgewekt. Zij maakten
daar dan een maaltijd voor Hem klaar, en Marta diende; Lazarus nu
was een van hen die met Hem aanlagen. Maria dan nam een pond
balsem van onvervalste, kostbare nardus, zalfde de voeten van Jezus
en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd met de
geur van de balsem vervuld’.
Johannes 12:1-3
Aanbidden is het ‘zalven’ van de Heer
Een mooi bijbels voorbeeld van aanbidding vinden wij in Johannes
12. De Heer Jezus zou in de dood gaan, en Maria van Betanië wist dit
doordat zij aan de voeten van de Heer had gezeten en Zijn onderwijs
had genoten. Zij voorvoelde wat er zou gebeuren. Daarom wilde zij
Hem zalven, d.i. Hem balsemen met het oog op Zijn begrafenis. De
Heer onderkende dat en Hij sprak Zijn grote waardering uit voor haar
liefdedaad. Maria had haar onvervalste, kostbare nardus bewaard
‘voor de dag van Zijn begrafenis’ (Joh. 12:7). Het doel van de zalving
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was dus een balseming! Dit wordt bevestigd door het verslag van de
evangelisten Matteüs en Marcus: Maria zalfde Christus’ lichaam van
tevóren voor de begrafenis (Matt. 26:12; Marc. 14:8).
Deze zalving was niet bedoeld om Hem aan te stellen in een bepaalde
functie, zoals dat onder het oude verbond gebruikelijk was. Toen
werden er mensen gezalfd als koning, priester, of profeet. Natuurlijk
is Christus gezalfd tot Koning, Priester en Profeet. Dat is door God Zelf
gebeurd; en de Heer bekleedt inderdaad al deze ambten. Maar Hem
zalven als de Gestorvene is iets anders!
Dit houdt in – en dat is de symbolische waarde van de daad van Maria
voor ons – dat wij Hem eren als de Gestorvene, Hem gedenken in Zijn
lijden en sterven, Zijn dood verkondigen totdat Hij komt. Niet wijzelf als
degenen die vroeger dood waren, maar door Hem tot nieuw leven zijn
gewekt (zoals hier wordt getoond in Lazarus), staan hierbij centraal. Het
gaat om Hém die kwam om Zijn leven af te leggen, om de Levensvorst
die vrijwillig in de dood ging om het leven te hernemen aan de overzijde
van dood en graf (Joh. 10:17-18; Hand. 3:15).
Pascha en Avondmaal
Het Pascha was het feest van Israëls verlossing uit Egypte. Zo is
het Avondmaal het feest van onze verlossing als christenen uit de
tegenwoordige boze wereld. Wij zijn gered van het oordeel; wij waren
dood en zijn weer levend geworden. Maar het Avondmaal is speciaal de
maaltijd van de Heer. Deze maaltijd is voor Hém die ons liefhad tot in de
dood, en wel om Hem te eren en Hem groot te maken.
Vergelijk hiermee het grote bruiloftsmaal dat de Koning – een beeld
van God de Vader – voor Zijn Zoon aanrichtte (Matt. 22:2). En ook de
bruiloft te Kana, waar Jezus aanvankelijk slechts één van de genodigden
was (met Zijn discipelen). Hij kwam daar echter centraal te staan, toen
Hij het water in wijn veranderde en op die manier Zijn goddelijke
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heerlijkheid openbaarde (Joh. 2:11). Die goddelijke heerlijkheid bleek
eveneens bij het wonder van de opwekking van Lazarus (Joh. 11:4, 40).
In overeenstemming daarmee is het een passend detail in het verslag
van de evangelist Johannes, dat Maria hier – waar de Zoon Zijn
goddelijke glorie onthulde – slechts de voeten van Jezus zalfde (Joh.
12:3). Zij droogde Zijn voeten ook af met haar haren; daarmee legde zij
haar eer, haar heerlijkheid af aan Zijn voeten (vgl. 1 Kor. 11:15). Volgens
Matteüs en Marcus, waar wij de Heer respectievelijk als de Koning en
de Dienstknecht-Profeet zien, was het ook zo dat de olie op Zijn hoofd
werd uitgegoten. Ongetwijfeld werden bij deze gebeurtenis zowel
het hoofd als de voeten van de Heer gezalfd, maar de weergave van
Johannes is in overeenstemming met het verheven karakter waarin de
Heer in dit evangelie wordt getekend.
Aanbidding kost ons alles
Alleen Marcus vermeldt dat de albasten fles met kostbare nardus
gebroken werd (Marc. 14:3). Dit was ook een symbolische handeling
met een diepe betekenis. Aanbidding kost alles. Christus heeft Zijn
leven opgeofferd. Hij werd om onze ongerechtigheden ‘verbrijzeld’
en het kostbare offer van Zijn leven werd uitgegoten in de dood (Jes.
53:5,12). Het is niet anders met de kostbare schat, die wij als gelovigen
met ons omdragen in onze lichamen. Deze ‘aarden vaten’ worden aan
de werking van de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven
van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees (2 Kor. 4:7-18; vgl. het
breken van de kruiken door de mannen van Gideon in Richt. 7:16vv.).
Verder zien wij in Johannes 12 bij Marta het aspect van de dienst. Marta
diende (Joh. 12:2), zoals zij dat ook deed in haar eigen huis (Luc. 10:40).
Hier werd zij echter niet meer totaal in beslag genomen door het belang
en de betekenis van haar eigen dienst; alles gebeurde nu in harmonie
met de Meester. Lazarus tekent het aspect van de gemeenschap, het
aanzitten, het aanliggen in de nabijheid van de Heer.

85

Studies in Johannes

In Maria, die in Lucas 10 aan de voeten van de Heer zat om naar Zijn
woord te luisteren, hebben wij hier in Johannes 12 duidelijk het aspect
van de aanbidding.

10. Gebroken antieke pot.

Het een kan niet zonder het ander: het beluisteren van Zijn woord
brengt ons vanzelf tot aanbidding van Zijn Persoon. Gemeenschap,
dienst en aanbidding in de nabijheid van de Meester: dat zijn de drie
dingen die ons als leden van ‘Gods huisgezin’ moeten kenmerken.
Een goed werk aan Hem
De liefdedaad van Maria had twee gevolgen. In de eerste plaats vervulde
de geur van de nardus het huis. Er was een atmosfeer van aanbidding,
die herinnerde aan die in het heiligdom waar de priesters dagelijks
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dienst deden en welriekend reukwerk op het gouden altaar ontstaken
(Ex. 30:7-8). Dit brengt ons tot de vraag hoe het staat met de gezinnen
van de gelovigen in onze dagen: Is Christus daar de verheven Gast? Is
daar de zalfolie van de aanbidding te vinden? Hoe staat het met onze
gemeenten? Zijn die als ware tempels van de levende God vervuld met
de geur van de lofprijzing en de aanbidding van het Lam?
Daarop volgde echter de reactie van Judas Iskariot en de overige
discipelen. Het licht van Christus maakt alles openbaar en toont ook
de corruptie van het menselijk hart: Judas was een dief (Joh. 12:6).
De Heer zou ook niet altijd bij hen op aarde blijven, de armen zouden
er wel altijd zijn. Hij zou terugkeren naar de Vader en voortaan het
Middelpunt van de hemelse heerlijkheid vormen. Maria had een goed
werk aan Hem verricht, toen dat op aarde nog mogelijk was.
Dit goede werk aan Hem was een werk voor Hem persóónlijk, een
daad die uitdrukking gaf aan haar eigen liefde en achting voor Hem
(Matt. 26:10; Marc. 14:6). Dit is een belangrijk voorbeeld voor ons als
christenen. Bij de viering van het Avondmaal mogen wij de kostbare
nardus van onze aanbidding telkens weer aan Hem aanbieden en het
hart van de Meester verblijden met onze offeranden van lof en dank
(vgl. Hoogl. 1:12). En wijzelf komen daarbij niets tekort: de geur van
de balsem in het huis van God verblijdt ook ónze harten. Zo genieten
wij op aarde reeds de voorsmaak van het hémelse bruiloftsmaal, de
bruiloft van het Lam (Openb. 19).
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17. Met Johannes in
de bovenzaal
‘Eén van Zijn discipelen, hij die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van
Jezus’.
Johannes 13:23
Karakter en roeping
Hoewel de Heer twaalf discipelen of apostelen aanstelde, waren er drie
die een bevoorrechte plaats innamen: Petrus, Jakobus en Johannes. Zij
behoorden tot de eerste discipelen die door de Heer werden geroepen
en Hij nam hen enkele keren apart. Hij stond hun toe Hem te volgen
in het huis van Jaïrus, opdat zij Zijn macht over dood en graf zouden
zien (Marc. 5:37vv.). Hij nam hen mee op de berg van de verheerlijking,
opdat zij zouden zien hoe het Koninkrijk Gods zou komen met kracht
(Marc. 9:1-13). Hij beantwoordde hun vragen over de verwoesting
van de tempel met een rede over de laatste dingen (Marc. 13:3vv.).
Deze drie discipelen waren ook bij Hem in de hof Getsemane, waar
zij met Hem moesten waken in het gebed (Marc. 14:32-42). Zij waren
dus vaker dan de anderen ooggetuigen van speciale gebeurtenissen,
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‘ooggetuigen van Zijn majesteit’ (2 Petr. 1:16). Zo aanschouwden zij Zijn
heerlijkheid (Joh. 1:14).
Jakobus en Johannes waren broers, de zonen van Zebedeüs. Maar
de Heer gaf hun de bijnaam ‘Boanerges, dat is zonen van de donder’
(Marc. 3:17). Dit laat iets van hun karakter zien. Zij streden voor de
eer van de Meester en wilden daarom zelfs vuur van de hemel laten
neerdalen op de Samaritanen die Jezus niet wilden ontvangen (Luc.
9:49vv.). Zij hadden kennelijk een sterk en ambitieus karakter, zoals ook
blijkt uit hun wens om de eerste plaats in te nemen aan de rechteren linkerzijde van de Heer wanneer het Koninkrijk in heerlijkheid zou
worden geopenbaard (Matt. 20:21; Marc. 10:35-37). Deze voorvallen
wekken niet direct onze sympathie voor Jakobus en Johannes.
De figuur van Johannes heeft nu speciaal onze aandacht. Zijn naam
betekent: ‘de Here is genadig’, of ‘de Here heeft genade bewezen’.
Dit lijkt helemaal in tegenspraak te zijn met zijn natuurlijke aard als
een zoon van de donder. Maar de Heer had Johannes lief en Hij heeft
hem onderwezen in de school van de genade. Wij mogen aannemen
dat de geliefde discipel geleidelijk veranderd is, doordat hij leefde in
de nabijheid van de Heer. Hij zal steeds meer oog hebben gekregen
voor de grootheid van Gods liefde en genade, zoals die op een volstrekt
unieke wijze aan het licht kwam in de Zoon van Gods liefde (Joh. 1:1418; 3:16). Zo neemt Johannes zelfs onder deze drie discipelen die de
Heer zo vaak apart nam, een heel bijzondere plaats in als de vriend en
de vertrouweling van de Heer. En de geliefde discipel is op die manier
een voorbeeld, een model voor ons als volgelingen van de Heer. Wij
moeten allemaal van Hem leren zachtmoedig en nederig van hart te
zijn en een geheel andere gezindheid te tonen dan die ons van nature
kenmerkt (Matt. 11:29).
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De geliefde discipel
Laten wij daarom nadenken over deze discipel, die steeds op de
achtergrond bleef en zichzelf in het evangelie naar de beschrijving van
Johannes betitelde als de volgeling die het voorwerp was van de liefde
van de Heer (vgl. Joh. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7,20). Wat de Schrift hier
van Johannes zegt, geldt in principe voor alle volgelingen van de Heer.
Wij zijn allemaal voorwerpen van de liefde van Christus, die ons heeft
liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven. Die liefde geldt voor
al de Zijnen, en voor de Gemeente in haar geheel (Ef. 5:2, 25), maar ze is
tegelijkertijd ook heel persóónlijk. Paulus kon zeggen dat hij leefde door
het geloof in de Zoon van God, die hem had liefgehad en Zichzelf voor
hem had overgegeven (Gal. 2:20).
In die zin zijn wij dus allemaal discipelen die door Jezus geliefd worden.
Maar in de praktijk is er een bepaalde geestelijke groei nodig om op
deze wijze over onze relatie met de Heer te kunnen spreken. Wij zullen
zelf telkens op de achtergrond moeten treden en onze eigen, zwakke
liefde voor Hem moeten leren wegcijferen. Op die manier zullen wij
steeds meer oog krijgen voor Zijn rijke liefde voor ons. Het feit dat Hij
ons liefheeft, wordt dan het enige dat belangrijk is. Onze liefde voor
Hem is gebrekkig en veranderlijk, maar Zijn liefde voor ons is standvastig
en onveranderlijk. Zijn liefde is ‘sterk als de dood’ (vgl. Hoogl. 8:6).
De dood van de Heer Jezus was het bewijs van de kracht van Zijn liefde
voor ons: Hij heeft ons liefgehad tot het einde. In die liefde mogen wij
ons nu verblijden, want zij is in onze harten uitgestort door de Heilige
Geest die ons gegeven is (Rom. 5:5). Zijn verlangen, Zijn liefde gaat naar
ons uit, ondanks alles wat wij zijn. Daarom kunnen wij zeggen: ‘Van
mijn Geliefde ben ik, en naar mij gaat Zijn begeerte uit’ (Hoogl. 7:10).
Alles valt weg en wordt onbelangrijk in het licht van deze goddelijke
liefde.
Het is opmerkelijk dat hier het Gr. woord ‘agapao’ wordt gebruikt voor
de liefde van de Heer voor Johannes. Dit woord is steeds een aanduiding
van de goddelijke liefde, een liefde die haar oorsprong vindt in Hemzelf,
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niet in iets aantrekkelijks in ons. God heeft ons lief, want ‘God is liefde’
(1 Joh. 4:8, 16). Zo is het ook met de liefde van de Heer Jezus voor
ons. Hij heeft de volle maat van die liefde getoond, want Hij heeft de
Zijnen liefgehad tot het einde (Joh. 13:l). Ondanks het onbegrip dat Hij
ontmoette van de kant van Zijn discipelen, heeft Hij volhard en heeft Hij
Zijn liefde ten volle bewezen door Zijn overgave in de kruisdood.
In de vijf passages in het evangelie van Johannes, waar hij wordt
aangeduid als de discipel die door Jezus werd geliefd, wordt overigens
ook éénmaal het Gr. woord ‘phileo’ gebruikt (Joh. 20:2). Dit woord
heeft meer de betekenis van gehechtheid, genegenheid. De Heer was
ook gehecht aan Zijn geliefde discipel. Het is in deze passages ook van
belang telkens te letten op het contrast tussen Petrus en Johannes,
want daardoor komt de geheel eigen positie van Johannes nog beter
tot uitdrukking.
Wij hopen nu na te denken over de plaats van de geliefde discipel in de
bovenzaal, vervolgens zien we hem bij het kruis en bij het geopende graf

11. Een trap naar boven (osd).
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van Christus, en ten slotte bij de zee van Tiberias. Het eerste tafereel
in de bovenzaal geeft ons een indruk van onze verbondenheid met
Christus in de heerlijkheid. Maar het toont ons ook dat wij voortdurend
behoefte hebben aan de wassing met water door middel van het
Woord.
De gebeurtenissen bij het kruis en bij het graf van Christus tonen
ons hoe wij als gelovigen met Hem zijn verbonden in Zijn dood en
opstanding; en de laatste geschiedenis bij de zee van Tiberias schildert
de opgestane Heer als de Leidsman van al Zijn discipelen – totdat Hij
komt.
Aanliggen in de schoot van Jezus
Johannes 13 verplaatst ons naar de bovenzaal, waar de voetwassing
plaatsvond en de Heer met Zijn discipelen het Pascha vierde. Wij zien
hier het impulsieve en onbezonnen gedrag van Petrus, maar ook het
diep treurige verraad van Judas. Tegenover dit alles staat echter de
waardigheid en de rust waarmee Johannes aanlag ‘in de schoot van
Jezus’ (Joh. 13:23).
Deze uitdrukking – ‘in de schoot’ of ‘aan de boezem’ van Jezus – geeft
aan dat Johannes een ereplaats innam aan de rechterhand van de Heer.
Hij lag aan in de directe nabijheid van de Meester. Het was de plaats
van vertrouwen en van intimiteit, zoals ook blijkt uit vergelijking met
Johannes 1, waar wij deze term vinden in verbinding met de Heer Zelf.
De Heer Jezus is de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is
en die daardoor volkomen in staat is de Vader te verklaren (Joh. 1:18).
Welnu, zoals de Zoon het Voorwerp is van de liefde van de Vader, is
de discipel het voorwerp van de liefde van zijn Heer (vgl. Joh. 17:26).
Wij mogen een plaats in Zijn nabijheid innemen, dicht bij Zijn hart.
Het voorbeeld van Johannes geeft dit duidelijk aan. Dit zal ons leven
veranderen, want het besef van de liefde van de Heer heeft twee
bijzondere gevolgen: het geeft zowel innerlijke rust als geestelijk
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inzicht. Zo kon Johannes rustig zijn te midden van de opschudding die
de mededeling van de Heer teweegbracht, dat één van de discipelen
Hem zou verraden. Bovendien ontving hij inzicht in de gedachten van
de Heer. Aan de boezem van de Heer was hij in een veel betere positie
dan Petrus om Hem te vragen wie Hij toch bedoelde; op die manier kon
hij inzicht krijgen in deze moeilijke situatie.
Johannes 13 is trouwens helemaal een hoofdstuk van contrasten. De
liefde van Christus deed Hem de plaats van een Slaaf te midden van Zijn
discipelen innemen; zo corrigeerde Hij hun egoïsme en eigenliefde. Het
licht van Christus maakte het duistere hart van Judas openbaar; en deze
verdween daarop in de nacht (‘En het was nacht’, Joh. 13:30). Bij Petrus
zien wij de onbezonnenheid en later ook de zwakheid van het vlees, bij
Judas de diepe verdorvenheid ervan. Petrus begreep de Heer niet en hij
kon Hem toen niet volgen op de weg van het lijden. Later zou dit anders
worden (Joh. 13:36). Judas was niet tot inkeer te brengen en werd een
willoos werktuig in de macht van de satan.
In deze verwarrende situatie, vlak vóór het lijden, zien wij Christus
echter rustig aanliggen aan de maaltijd. Het was Zijn vurige wens met
Zijn discipelen te eten en met hen te spreken. Johannes, de geliefde
discipel, deelde in de innerlijke rust van de Heer en hij voelde zich
gelukkig in Zijn nabijheid. Het lijden wierp weliswaar zijn schaduwen
vooruit, maar niets kon zijn vredige gemeenschap met de Heer
verstoren.
De plaats die Johannes hier innam bij de Heer, is een mooie illustratie van
onze eigen positie als gelovigen. Wij zijn namelijk nauw verbonden met
Christus in de hemel. Wij zijn in Hem en Hij leeft in ons (vgl. Joh. 14:20).
Te midden van een vijandige wereld die Hem heeft uitgeworpen, hebben
wij toch een plaats in Zijn nabijheid. Het is een plaats die gescheiden is
van de wereld, verheven boven de onrust van de omstandigheden hier
beneden. Wij zijn daar met Hem ‘in de bovenzaal’. Dit is Zijn gastverblijf.
Wij genieten daar van de gemeenschap met Hem en van de maaltijd die
Hij voor ons heeft aangericht. Hij geeft ons hart rust, maar Hij schenkt
ons ook inzicht in Zijn gedachten. Zoals Johannes die rust genoot in de
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schoot van de Heer en daarbij inzicht ontving in Zijn gedachten, zo geeft
het aanliggen met Hem visie voor de toekomst. Als geliefde discipelen
weten wij dat wij een veel beter deel hebben dan deze wereld: een deel
mét de Heer, die is teruggekeerd naar de hemel (Joh. 13:1,8).
De noodzaak van reiniging
De voorwaarde om als discipelen praktisch deel met de Heer te hebben,
is de voetwassing; dat zien wij aan het begin van Johannes 13. Wij
moeten door de Heer worden gereinigd, elke dag weer opnieuw, om
werkelijk deel met Hem te kunnen hebben (Joh. 13:8). Christus maakte
dat heel duidelijk aan Petrus en de anderen.
De voetwassing is een beeld van de reiniging door het waterbad met
het Woord (vgl. Ef. 5:26). Reiniging van wat ons bezoedelt op aarde
is noodzakelijk om gemeenschap met de Heer te kunnen hebben en
onszelf met Hem verbonden te weten op de plaats die Hij nu inneemt
bij de Vader. Naast de eenmalige, algehele wassing die wij bij de nieuwe
geboorte ondergaan (Joh. 3:3,5; 13:10; 15:3; Tit. 3:5), vinden wij in de
Schrift drie voorbeelden van constante, herhaalde reiniging:
1. De voetwassing zoals wij die hier vinden, is dagelijks nodig om deel
te kunnen hebben met de hemelse Heer en met Hem te kunnen
aanliggen.
2. Om als priesters in het heiligdom te kunnen staan, moeten wij evenals
de zonen van Aäron onze handen en voeten wassen bij het wasvat
in de voorhof (Ex. 30:17-21). Dat wil zeggen: vóórdat wij met onze
offers van lof en aanbidding naderen in Gods tegenwoordigheid,
moeten wij onze handel en wandel onderwerpen aan de reinigende
werking van Gods Woord.
3. Om als gelovigen in afzondering van het kwaad te kunnen wandelen
op de weg naar het hemelse Vaderland, hebben wij evenals de
Israëlieten in de woestijn behoefte aan het reinigingswater (vgl.
Num. 19).
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Laten wij daarom doordrongen zijn van de noodzaak tot reiniging door
middel van het water van het Woord, en laten wij onszelf gewillig
daaraan onderwerpen. Want de Heer zegt ook tegen ons: ‘Als Ik u niet
was, hebt u geen deel met Mij’ (Joh. 13:8).

18. Een nieuw
gebod geef Ik u
‘Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb
liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt’.
Johannes 13:34-35*
Gods geboden aan Israël werden gegeven aan de natuurlijke mens, om
hem op de proef te stellen en hem als zondaar aan zichzelf te ontdekken.
Christus geeft een nieuw gebod aan Zijn discipelen, omdat er nu een
geheel nieuw begin is gemaakt voor verloste zondaren op grond van
het volbrachte werk aan het kruis en de daaropvolgende uitstorting van
de Heilige Geest hier op aarde.
Christus geeft dit liefdegebod aan Zijn volgelingen als de Zoon van de
liefde van de Vader. Hij heeft die liefde volkomen geopenbaard tijdens
Zijn leven hier op aarde en vooral ook door Zijn zelfovergave op Golgota.
Het is niet zoals het gebod van de Sinai, maar het komt als het ware
rechtstreeks uit het Vaderhuis en het Vaderhart.
De Zoon heeft de liefde van de Vader gemanifesteerd hier op aarde. Het
nieuwe gebod gaat ook verder dan de hoofdsom van de wet, waarbij
*

vgl. 1 Joh. 2:7-8; 3:11; 2 Joh.:5.
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de mens in zekere zin zelf het uitgangspunt blijft, en hij ertoe wordt
opgeroepen de naaste lief te hebben zoals zichzelf.
Het liefdegebod is een nieuw gebod door de komst van de Zoon hier op
aarde, en het geldt vanaf ‘het begin’, d.i. Zijn openbaring in het vlees en
al de zegenrijke gevolgen die dit met zich heeft meegebracht. De apostel
Johannes herhaalt in zijn brieven slechts dit nieuwe/oude gebod (1 Joh.
2:7-8). Het is oud doordat de Heer het reeds aan Zijn discipelen had
bekendgemaakt tijdens de afscheidsgesprekken in de bovenzaal (Joh.
13-17). Maar het is tegelijkertijd ook nieuw doordat wij nu achter de
heilsfeiten staan, achter het volbrachte werk op het kruis en de komst
van de Geest, die in ons woont en die ons ook de kracht geeft om aan
de hoge norm van Christus te voldoen. Het grote uitgangspunt is Zijn
eigen liefde voor de Zijnen (Joh. 13:34).
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19. Vragen over
het Vaderhuis
‘Maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel’.
‘In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen (...) Ik ga heen om u
plaats te bereiden’.
Johannes 2:16; 14:2
Is het Vaderhuis eeuwig en ongeschapen, zoals God Zelf?
Sommigen hebben denkbeelden over het Vaderhuis, die nogal mystiek
aandoen. Zij beweren dat het Vaderhuis eeuwig en ongeschapen zou
zijn. Ik noem enkele citaten om dit te illustreren: ‘Voordat Hij een
scheppende daad had verricht, toen er buiten Hem nog niets bestond,
woonde de Eeuwige in het Vaderhuis.’ ‘Alleen zij die de Heer Jezus als
hun leven ontvangen hebben, zullen wonen in het huis van de Vader,
in de niet geschapen hemel, waar nog nooit een schepsel geweest is,
waar geen engel ooit geweest is en ook nooit komen zal.’ ‘Christus is
opgevaren boven alle hemelen (Ef. 4:10), dat wil zeggen: boven het
uitspansel, verder dan het heelal, zelfs verder dan de derde hemel.’
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Deze stellingen gaan echter ver buiten wat Johannes ons meedeelt over
het Vaderhuis. Het gevaar is dat men wil indringen in dingen die voor
ons verborgen zijn en geloof gaat hechten aan buitenbijbelse ideeën en
openbaringen (vgl. Kol. 2:18). Deze gedachten zijn naar mijn overtuiging
in strijd (1) met de godsleer, en (2) ook met de scheppingsleer (zie
onder). Het gaat om menselijke redeneringen, die het Vaderhuis een
uitzonderlijke, haast goddelijke status geven.
Buiten de drie-ene God Zelf is er echter niets dat eeuwig en ongeschapen
is. Het Woord was in het begin bij God en ‘alle dingen zijn door Hem
geworden, en zonder Hem is niet één ding geworden dat geworden is’
(Joh. 1:3). Ook de voor ons mensen onzichtbare wereld – waartoe het
Vaderhuis behoort – is door Christus geschapen (Kol. 1:16). Alle dingen
zijn in het aanzijn geroepen door Hem, ‘die in de eeuwigheid woont,
(...) in de hoogte en in het heilige’ (Jes. 57:15). Zijn transcendentie gaat
tijd en ruimte te boven.
God bewoont een ontoegankelijk licht (1 Tim. 6:16), en het licht woont
bij Hem (Dan. 2:22). Hiervan kan men inderdaad zeggen dat het eeuwig
en ongeschapen is, want dit licht is de uitstraling van Zijn persoonlijke
heerlijkheid. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis
(1 Joh. 1:5). Hij is ook niet gebonden aan een bepaalde sfeer of plaats.
Hierbij wijs ik op de woorden van Salomo bij de inwijding van de tempel:
‘Zie, de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten’ (1 Kon.
8:27). De heerlijkheid van God gaat ons voorstellingsvermogen ver te
boven. De geschapen werkelijkheid is volkomen van Hem afhankelijk,
maar Hij Zelf overstijgt de schepping, die het werk van Zijn handen is.
Het huis van de Vader is in Johannes 2 een aanduiding van de tempel
met de vele priesterwoningen, die op zijn beurt weer een beeld is van
de geschapen hemelen als de woonplaats van God (vgl. Hebr. 9:23-24).
Dit is het hemelse huis van de Vader, waarin Christus volgens Johannes
14 plaats voor ons heeft bereid na Zijn opstanding en hemelvaart.
Als de verheerlijkte Mens is Christus nu opgevaren ‘boven alle hemelen’,
niet om een ‘ongeschapen hemel’ te betreden maar met het doel om
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alle dingen in hemel en op aarde te vervullen met Zijn glorie (Ef. 4:10).
De term ‘boven de hemelen’ komt verder alleen in de psalmen voor
(Ps. 8:2, 57:6,12; 108:5-6; 113:4-6; 148:4). Die verzen geven aan dat
het om de geschapen wolken- en sterrenhemel gaat, die getuigt van
Gods heerlijkheid. De aarde wordt er steeds bij genoemd als het terrein
van de openbaring van Gods majesteit. Zo is het ook in Efeziërs 4:10,
dat spreekt van Christus’ verheven hemelse positie na Zijn hemelvaart,
met het doel om alles in hemel en op aarde te vervullen met Zijn
heerlijkheid. Dat doet Hij nu in de Gemeente met Zijn Geest, en straks
met macht in het Vrederijk.
Een ‘ongeschapen hemel’ is eigenlijk een contradictio in terminis,
omdat iedere plaats met tijd en ruimte te maken heeft. Laat staan
dat schepselen in een niet-geschapen hemel zouden kunnen worden
ingevoerd! De hemel van God is het werk van Zijn vingers (Ps. 8:4). Onze
fysieke lichamen hebben tijd en ruimte nodig, ook in de eeuwigheid.
Christus zegt in Johannes 14 dat Hij plaats voor ons gaat bereiden in
het Vaderhuis. Het moet dan ook duidelijk zijn dat zo’n plaats niet
ongeschapen kan zijn. Want hoe zou iets dat voorbereiding nodig heeft
vanaf alle eeuwigheid kunnen bestaan? Buiten God kan sowieso niets
bestaan; en voordat Hij iets geschapen had, had Hij geen huis nodig.
Maar wij hebben dat als schepselen wel nodig.
Het eeuwige Woord was echter van eeuwigheid bij God (Gr. pros, Joh.
1:1,2), en bij de Vader (Gr. para, Joh. 1:14; 17:5), eer de wereld was.
Beide voorzetsels drukken nabijheid uit, en zeggen niets over een
aparte plaats of sfeer waar die nabijheid gestalte heeft gehad. Hier gaat
het om de eeuwige en goddelijke relaties die horen bij de ‘schoot’ of
de ‘boezem’ van de Vader (Joh. 1:18). Christus is van God uitgegaan, en
de Heilige Geest is uitgegaan van de Vader en de Zoon (Joh. 15:26). Dan
wordt er in Gods Woord niet gesproken over een ‘plaats’ of een ‘huis’,
zoals dat in Johannes 14 wel het geval is.

101

Studies in Johannes

Moeten we niet verschil maken tussen het huis
van de Vader en de schoot van de Vader?
Ja, er bestaat zeker onderscheid tussen het huis van de Vader (Joh. 2:16;
14:2), en de schoot van de Vader (Joh. 1:18). Er ontstaat gemakkelijk
begripsverwarring wanneer dit onderscheid uit het oog wordt verloren.
Waar het om draait, is dat wij onze schepselmatige positie niet kunnen
verlaten, in deze schepping niet maar ook niet in de nieuwe schepping.
Wij blijven altijd schepselen en kunnen niet worden verheven tot een
eeuwige en ongeschapen (dus: goddelijke) positie. Dat voorrecht is
voorbehouden aan de drie-enige God. Vandaar dat de geciteerde
vooronderstellingen als onjuist van de hand moeten worden gewezen.
De betrekkingen tussen de Personen van de Godheid Zelf zijn uniek;
daarover gaat het bij de term de ‘schoot van de Vader’. Het ‘huis van
de Vader’ is een ruimer begrip en is niet onlosmakelijk met de Godheid
Zelf verbonden. Anders zouden wij als (nieuwe) schepselen ook nooit
een plaats daarin kunnen krijgen. Doordat de Heer Jezus als Mens daar
is binnengegaan, heeft Hij er voor ons als verloste mensenkinderen
echter plaats bereid.
Inderdaad hebben wij als christenen wel te maken met dingen die
hun oorsprong vinden boven en buiten de schepping: nl. de eeuwige
liefdesrelatie tussen de Vader en de Zoon. De Zoon, die in de schoot
van de Vader is, heeft Hem verklaard en Hij heeft deze goddelijke liefde
hier op aarde onthuld. Maar wijzelf als nieuwe mensen, die deel mogen
hebben aan deze eeuwige en ongeschapen ‘dingen’, worden hierdoor
niet verheven tot een positie boven en buiten de schepping. Wij blijven
afhankelijke schepselen en de grens tussen Schepper en schepsel kan
niet worden overschreden. Dat laatste zou het geval zijn wanneer het
Vaderhuis met de vele woningen, waarin wij bij de opname van de
Gemeente worden ingevoerd, inderdaad eeuwig en ongeschapen –
en dus goddelijk – zou zijn. De oude Grieken geloofden in de eeuwige
materie, maar dat was een vorm van pantheïsme.
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Het is belangrijk dat nergens wordt gezegd dat wij een plaats (zullen)
hebben in de schoot van de Vader! Want dat is de unieke en eeuwige
plaats van de Zoon Zelf! Maar wij mogen zoals Johannes ‘aanliggen’ in
de schoot van de Heer Jezus (Joh. 13:23), de Mens-geworden Zoon van
God, en ons het voorwerp weten van Zijn liefde. Christus heeft de Vader
verklaard en zodoende hebben wij de goddelijke liefde – de liefde van
de eeuwige Vader en de eeuwige Zoon – leren kennen en genieten. Wat
een wonder!
Samenvattend: het allerheiligste, de hemel der hemelen (in de
woorden van het Oude Testament), of de derde hemel, het Vaderhuis
(in de woorden van het Nieuwe Testament) – deze heerlijke plaats is
een onderdeel van de geschapen werkelijkheid. Wij zullen straks daar
worden ingevoerd en met verheerlijkte lichamen deelhebben aan de
eeuwige dingen die hun oorsprong vinden in het Vaderhart. Met die
dingen mogen wij ons trouwens nu reeds bezighouden. Het zijn ‘de
dingen van de Vader’, die het hart van de Heer Zelf op aarde vervulden
en die Hij hier heeft bekendgemaakt (vgl. Luc. 2:49 – dit zei de Heer in
de tempel, het aardse huis van Zijn Vader!).
Noten bij deze twee vragen
(1)
Ik denk overigens niet dat het huis van de Vader beperkt is tot
de derde hemel, het binnenste heiligdom. Het is ruimer, in Johannes 2
omsluit het ook de voorhof.
(2)
Er zal voor de Gemeente wel een speciale plaats zijn in de
heerlijkheid. Zie Openbaring 4:4, waar de oudsten – die de Gemeente
vertegenwoordigen – direct rondom de troon worden gezien. Paulus
spreekt in 2 Korintiërs 12 eerst over de derde hemel en vervolgens over
het paradijs; vermoedelijk is het paradijs een onderdeel van de derde
hemel. Wij weten dat de priesterwoningen een apart onderdeel van de
tempel vormden; zo zullen wij als verheerlijkte priesters en koningen
ook een intieme plaats hebben in Gods heerlijke tegenwoordigheid.
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(3)
Ik beweer niet dat het Vaderhuis en het paradijs, waar de
ontslapen gelovigen nú reeds zijn, identiek zijn. Beide plaatsen hebben
bepaalde zegeningen echter gemeenschappelijk. Bovendien wordt
het paradijs ook als een toekomstige zegen voorgesteld, nl. aan de
overwinnaars te Efeze (Openb. 2:7). De belofte dat wij zúllen eten van de
boom des levens in het paradijs van God gaat dus verder dan de zegen
die de ontslapen gelovigen nu reeds genieten in de tussentoestand.
Met verheerlijkte lichamen zullen wij straks eveneens genieten van de
zegeningen van het paradijs van God, van de boom en van het water
des levens.
(4)
Verder draagt het Nieuwe Jeruzalem, d.i. de woonplaats van
de verheerlijkte Gemeente, bij zijn openbaring vanuit de hemel ook de
specifieke kenmerken van het paradijs van God (Openb. 22:1-5). Wij
zijn dan tevens voor altijd met de Heer in het huis van Zijn Vader (vgl.
1 Tess. 4:17). Sommigen denken dat het Nieuwe Jeruzalem zelf, met de
troon van God en van het Lam, het Vaderhuis is. Of zal dit de zichtbare
manifestatie van het huis van de Vader zijn tijdens het Vrederijk en
ook daarna? We weten het niet precies. God wil graag wonen bij de
mensen. Laten wij ons niet wenden tot speculatieve ideeën, maar
veeleer de Heer danken dat Hij Zich tot ons heeft neergebogen en
Mens is geworden, opdat wij de ‘dingen’ van de eeuwigheid, de liefde
van de Vader en de Zoon, door Hem zouden leren kennen en genieten.
Onze hoop is bij Hem te zijn, bij Hem te wonen, Zijn heerlijkheid te
bewonderen en Hem voor altijd te aanbidden.
Is het waar dat Christus nog steeds bezig is met
het plaats bereiden in het Vaderhuis?
Is het plaats bereiden in het Vaderhuis met de vele woningen een
eenmalig werk (Joh. 14:2-3), of een voortdurende activiteit die pas is
voltooid bij Zijn wederkomst? De uitdrukking ‘het huis van Mijn Vader’
verwijst in eerste instantie naar de tempel te Jeruzalem (Joh. 2:16), die
o.a. vertrekken (‘woningen’) voor de priesters bevatte.
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De Heer zegt dat Hij zou heengaan om voor Zijn discipelen plaats te
bereiden. Dat zou Hij niet doen in het aardse Jeruzalem, en niet in de
tempel, die binnen afzienbare tijd zou worden verwoest. Nee, Christus
ging heen naar de Vader. En daar bij de Vader, in het hemelse huis
van de Vader, wilde Hij voor de Zijnen plaats bereiden. Daar zijn vele
woningen, vele ‘priestervertrekken’. Daar mogen wij God en het Lam
eeuwig grootmaken.
Wat houdt het plaats bereiden in? Het plaats bereiden ziet op het
gereedmaken van een verblijf, het ‘kwartier maken’ voor degenen die de
boodschapper volgen (vgl. Luc. 9:52). Het woord ‘bereiden’ wordt o.a.
gebruikt voor het bouwen van een stad (‘Hij had hun een stad bereid’,
Hebr. 11:16), het klaarmaken van een toevluchtsoord (‘een plaats, door
God bereid’, Openb. 12:6), en het banen van een weg (Openb. 16:12).
De Heer Jezus is dus als het ware de Gezant die vooruit is gereisd om
een verblijf in gereedheid te brengen voor al degenen die Hem zullen
volgen. Dat laatste gaat pas in vervulling bij Zijn wederkomst voor
de Zijnen, bij de eerste opstanding en de opname van de gelovigen
(Joh. 14:3; 1 Kor. 15:51-52; 1 Tess. 4:13-18). Hij komt persóónlijk om
Zijn bruidsgemeente te halen en weg te nemen van de aarde. De
ontmoeting vindt plaats in de lucht, en dan zal Hij ons invoeren in het
huis van de Vader.
Waar bevinden zich de ontslapen heiligen nu?
Ons thema werpt ook licht op een vaak gehoord misverstand, waarbij
het ontslapen van gelovigen in verband wordt gebracht met de belofte
van de Heer Jezus in Johannes 14:1-3. Dat is echter niet juist, want
het gaat daar om de belofte van Christus’ persoonlijke terugkeer, Zijn
wéderkomst.
Het binnengaan in het Vaderhuis vindt niet plaats bij het ontslapen van
de gelovigen, maar pas bij de eerste opstanding! Met opgestane en
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verheerlijkte lichamen zullen wij dan het Vaderhuis betreden, zoals dat
ook met Christus Zelf het geval was.
Maar het is wel correct dat de ontslapenen nu reeds met Christus in het
paradijs zijn, en daar de gelukzaligheid genieten. Met Christus te zijn, is
verreweg het beste – ook in de tussentoestand tot aan de opstanding
uit de doden (Luc. 16:25-26; 23:43; 2 Kor. 12:4; Fil. 1:23).
Is het plaats bereiden pas klaar bij de wederkomst?
Het is ook onjuist om uit Johannes 14 te concluderen dat het plaats
bereiden een activiteit is die voortduurt tot op het ogenblik van Zijn
komst. Die gedachte zou afbreuk kunnen doen aan het éénmaal
volbrachte werk van Christus op het kruis van Golgota. Ze is ook in
tegenspraak met de woorden van de Heer Jezus Zelf. De vele woningen
in het huis van de Vader waren er al (Joh. 14:2), ze moesten echter
worden toebereid voor verloste mensenkinderen. Hoe is dit tot stand
gebracht? Het antwoord is eenvoudig: door één enkele daad, en wel
doordat Christus voor ons als Mens is binnengegaan in het hemelse
heiligdom.
Op die manier is Hij onze Wegbereider en Plaatsbereider geworden,
zodat Hij véle zonen tot heerlijkheid kan leiden (Hebr. 2:10). Christus zal
het Vaderhuis vullen met verloste en verheerlijkte mensenkinderen. Hij
is nu reeds door God gekroond met eer en heerlijkheid. Hij is de Koning
der ere, geweldig in de strijd. Hij heeft al Zijn vijanden verslagen: zonde,
dood en Satan. Hij heeft Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit
in de hoge. Wie is Hij? De Mens Christus Jezus, en tegelijkertijd de
eeuwige Zoon van de Vader. Dat is het grote geheim van Zijn Persoon.
Op dit tweede aspect van Zijn Persoon, nl. dat Hij de eeuwige Zoon
van de Vader is, ligt in het evangelie naar Johannes de nadruk. Christus
keerde terug naar de Vader die Hem gezonden had, terug in de
vertrouwelijke sfeer van het Vaderhuis. Hij ging terug naar de plaats
waar alles spreekt van de warmte en de intimiteit van de eeuwige liefde
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van de Vader voor de Zoon (vgl. Joh. 17:24). Die plaats heeft Hij nu
reeds voor mensen toebereid, en wel doordat Hij als de Eersteling van
een grote oogst daar is binnengegaan.
Christus is echter als Mens ook teruggegaan naar de troonzaal van
Gods hemelse woning. Hij is daar gekroond met eer en heerlijkheid
en gezeten aan Gods rechterhand, zoals o.a. de brief aan de Hebreeën
ons betuigt. Hij heeft Zich daar met Zijn Vader gezet op Diens troon
(Openb. 3:21). En wij mogen delen in Zijn heerlijkheid. De al genoemde
verwijzing in de brief aan de Hebreeën is in dit verband ook van belang,
want die zegt dat het hemelse vaderland en de hemelse stad reeds voor
de pelgrims zijn toebereid: ‘Hij had hun een stad bereid.’
Welk werk doet Christus nu in de hemel?
Iets anders is natuurlijk dat Christus Zich na Zijn verhoging in de hemel
ook volkomen inzet voor de Zijnen. En dat zal Hij doen totdat Hij komt
om ons te halen. Hij is actief als onze Hogepriester bij God (Hebr. 7:25),
en tevens als onze Voorspraak bij de Vader (1 Joh. 2:1). Hij behartigt
onze belangen bij Zijn God en Vader, en Hij doet dat op een volmaakte
wijze.
Als Hogepriester houdt Christus Zich bezig met onze zwakheden (Hebr.
4:14-16), als Voorspraak met de zonden die wij als gelovigen helaas
nog bedrijven en die het genot van onze gemeenschap met de Vader
verstoren (1 Joh. 2:1-2).
Deze verschillende activiteiten van de Heer zijn uiterst noodzakelijk
voor ons om veilig het einddoel van de pelgrimsreis te bereiken. Kort
samengevat: ze zijn nodig om óns toe te bereiden voor het Vaderhuis,
terwijl dit huis zélf reeds lang geleden door Christus voor ons is
toebereid.
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20. In de Wijnstok blijven
‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman. Elke rank in Mij
die geen vrucht draagt, neemt Hij weg’.
Johannes 15:1
Wat is precies de betekenis van het blijven in de Wijnstok en van het
wegnemen van ranken in Johannes 15:2-6? Kan een gelovige uiteindelijk
toch verloren gaan en in het eeuwige vuur geworpen worden?
Het Gr. woord ‘airoo’ (wegnemen) komt vaak voor in het Nieuwe
Testament, maar in Johannes 15 in de gelijkenis van de wijnstok
uitsluitend in vers 2. De betekenis is niet ‘opheffen’ of ‘opbinden’, maar
‘wegdoen’. Het gaat om naambelijders, die geen werkelijke verbinding
met de Wijnstok hebben (zoals Judas, die onder de twaalf apostelen
verkeerde). Het verband met vers 6 maakt dit ook duidelijk, evenals
andere passages (Matt. 3:10; 15:13). Het wegnemen wordt gevolgd
door het buitenwerpen en het in het vuur werpen om verbrand te
worden. Dit kan alleen zien op naambelijders, wier einde is in het vuur.
Het verschil met 1 Korintiërs 3 is dat het daar alleen om werken gaat die
in het vuur verbranden, terwijl de gelovige zélf behouden wordt.
De eerste vraag moet trouwens zijn: Wat wordt er bedoeld met
de wijnstok? Dat is oorspronkelijk het volk Israël volgens Jesaja 5.
Dit is echter tijdelijk terzijdegesteld en vervangen door het ware
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Israël, de Mensenzoon (vgl. Ps. 80). Christus is de ware Wijnstok en
Zijn volgelingen zijn de ranken. De Vader is de Landman. Het gaat in
Johannes 15 om de verbinding met Christus hier op aarde; dat kán een
louter uiterlijke relatie zijn zoals een naambelijder die heeft. Het einde
daarvan is het eeuwige vuur. De Heer spreekt relatief vaak hierover in
de evangeliën. De Wijnstok wordt dus op aarde gezien, verbonden met
alle ranken die Hem toebehoren, alle Christusbelijders.

12. Wijngaard bij Altenahr (osd).

De Heer maakt echter in Johannes 15:2 direct al scherp onderscheid
tussen naambelijders en ware gelovigen. Iedere naambelijder is een
rank die ‘géén vrucht draagt’. Iedere ware gelovige is principieel gezien
echter een rank die ‘wél vrucht draagt’, want het leven uit Christus zal
zich altijd in de een of andere vorm uiten. Iemand die niet rein is, d.i.
die niet opnieuw geboren is, kan dus helemaal geen vrucht dragen.
Iemand die rein is door het woord, die leven uit God ontvangen heeft,
draagt wél vrucht (Joh. 15:3). Johannes spreekt vaak over principiële
contrasten, dat doet hij ook in zijn eerste brief.
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Deze zwart-wit contrasten moeten wij zo laten staan en ze niet verwarren
met de praktische groei in het geloofsleven. Daarna komen pas de
pastorale punten aan de orde met betrekking tot ons geloofsleven,
want al deze vruchtdragende ranken – dus ware gelovigen – reinigt
en snoeit de Landman, opdat zij ‘méér vrucht’ dragen (Joh. 15:2b).
Vervolgens vinden wij in Johannes 15:4-5 het punt van onze eigen
verantwoordelijkheid om in de Wijnstok te blijven, d.i. in praktische
gemeenschap met de Heer te leven, de levensgemeenschap met de
Vader en de Zoon daadwerkelijk te onderhouden en te genieten. Dit
leidt tot een volkomen blijdschap (1 Joh. 1:3-4). De wijn is een beeld
van deze volkomen vreugde.
Een waar gelovige kan dus niet verloren gaan, maar als het onze eigen
verantwoordelijkheid betreft wordt altijd de uiterste consequentie
voorgesteld. Zo ook hier, hoewel het in Johannes 15:6 uiteindelijk
alleen om mensen gaat die géén leven uit God hebben, maar wel deel
uitmaken van de christenheid. Het zijn mensen die niet ‘in Christus’
zijn, natuurlijke mensen, die dus ook niet in Hem kunnen blijven. De
parallel met Israël is belangrijk, omdat dit volk ook uit naambelijders
en ware gelovigen bestond. Er is geen afval van heiligen, maar wel een
afval van náámchristenen en náámbelijders. Dit zijn de ranken die geen
vrucht dragen en die dat principieel gezien ook helemaal niet kunnen
doen. Dit onderwerp wordt door de Heer niet verder uitgewerkt, maar
wel vinden wij zoals gezegd in Johannes 15:6 waar het op uitloopt met
deze levenloze ranken.
De vruchtdragende ranken zijn echter alle ware gelovigen, die gereinigd
zijn door het Woord en daardoor opnieuw geboren zijn (Joh. 15:3). Qua
positie zijn zij ‘geheel rein’ (Joh. 13:10). Ze zijn dus rein en ze dragen
vrucht, maar ze hebben wel behoefte aan het dagelijkse, reinigende
werk van de Landman om nog ‘méér vrucht’ te kunnen dragen (Joh.
15:2b). Alles wat van het vlees is, moet worden weggesnoeid.
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Wat is nu eigenlijk vrucht dragen? Vrucht dragen is het leven van
Christus openbaren, het leven van de ware Wijnstok. Dit is hetzelfde als
de negenvoudige vrucht van de Geest, die genoemd wordt in Galaten 5.
Want de Geest verheerlijkt de Persoon van Christus. Er is ‘vrucht’, ‘méér
vrucht’ (Joh. 15:2b), en zelfs ‘véél vrucht’ (Joh. 15:5, 8), zoals er in
1 Johannes 2 ook drie fasen zijn in onze geestelijke groei: van kinderen
tot jongelingen en tot vaders in Christus.

21. Christus bidt tot de
heilige Vader
‘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’.
Johannes 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 Zijn 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,
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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,
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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 volmaakte positie in Christus, maar
die moet in de praktijk natuurlijk ook worden waargemaakt door de
heiligende en vernieuwende kracht van Woord en Geest.
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22. De rechtvaardige Vader
‘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’.
Johannes 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
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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 juist 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
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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 het genot
van 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 nu 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.
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23. Bij het kruis van Jezus
‘Bij het kruis van Jezus nu stonden Zijn moeder en de zuster van Zijn
moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu
Jezus Zijn moeder zag, en de discipel die Hij liefhad daarbij zag staan,
zei Hij tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tot de
discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar in zijn
huis’.
Johannes 19:25-27
Het kruis en zijn resultaten

Nadat de Heer Jezus gevangen genomen en ter dood veroordeeld
was, treffen wij de geliefde discipel opnieuw aan bij het kruis, samen
met enkele vrouwen. Het was nog maar een handjevol volgelingen van
de Heer dat was overgebleven, de anderen waren gevlucht. De Heer
wachtte tevergeefs op troosters in Zijn smart (Ps. 69:21). Johannes
hoorde echter bij die paar getrouwen, die daar bij het kruis stonden
(Joh. 19:25-27).
De geliefde discipel volgde de Meester trouw op de weg van het lijden;
en dat in tegenstelling tot Petrus, die tot drie keer toe loochende dat hij
een discipel was van deze Man van smarten. Aanvankelijk was Petrus
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de Heer wel gevolgd na Diens gevangenneming, samen met Johannes
(die in Johannes 18:15 en 20:3 wordt aangeduid als de ‘andere discipel’;
sommigen denken dat dit iemand anders is geweest, bijv. Nicodemus).
Maar het ontbrak Petrus blijkbaar aan volharding om de Heer te blijven
volgen op de weg van smaad en lijden, van verachting en vernedering.
Zijn zwakheid kwam nu aan het licht en ook de waarheid van het woord
dat de Heer had gesproken, dat hij Hem nu niet zou kunnen volgen (vgl.
Joh. 13:36-38).
Johannes bleef echter trouw en stond zelfs op dit moment van de
ergste smaad aan de kant van zijn Heer. Hoe was dit te verklaren?
Mogen wij het niet zo zien, dat de gelukkige uren die hij met de Heer
had doorgebracht in de bovenzaal hem nu de kracht schonken om de
test van het lijden te doorstaan? Nu bleek duidelijk hoe hecht de band
was tussen de Heer en Zijn geliefde discipel. En dat houdt uiteraard
weer een belangrijke les in voor onszelf als volgelingen van Christus. Het
voorbeeld van Johannes toont dat een leven in nauwe gemeenschap
met de Heer in de hemel absoluut nodig is om Hem trouw te kunnen
volgen in deze wereld, die Hem heeft buitengeworpen. Anders gezegd:
de gemeenschap die wij door de kracht van de Heilige Geest genieten
met onze Heer in de hoge (‘in de bovenzaal’), maakt ons geschikt om
hier op aarde de voetstappen te drukken van de verworpen Heiland en
consequent Zijn kant te kiezen.
Het is van groot belang zo onze plaats in te nemen bij het kruis van
Jezus, te staan aan de voet van het kruis, evenals Maria en Johannes
dat deden (Joh. 19:25-26). Er is heel veel dat wij dan kunnen leren.
Wij zien Hem daar in de eerste plaats hangen als de Zondendrager,
als Degene die voor onze zonden gestorven is. Hij heeft immers onze
zonden gedragen in Zijn lichaam op het hout (1 Petr. 2:24).
Op het kruis is Christus ook voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid van God in Hem (2 Kor. 5:21). Het zondeprobleem,
het vraagstuk van de macht die de zonde over ons uitoefende, is op het
kruis voorgoed tot een oplossing gebracht. Door Christus’ offer voor de
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zonde, is de zonde in het vlees veroordeeld (Rom. 8:3). Door het kruis
zijn wij dus niet alleen verlost van onze zondenschuld, maar ook van de
macht van de zonde. Wij zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en
de dood, en wandelen nu als gelovigen in de kracht van de Heilige Geest
(Rom. 8:2, 4). Ons zondige vlees is in de dood van Christus veroordeeld
en het heeft daar zijn einde gevonden. De oude mens is met Christus
gekruisigd, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden
en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn (Rom. 6:6). Het kruis
bepaalt dus in belangrijke mate de positie van de christen.

13. Drie kruisen.

Bij het kruis leren wij ook dat wij zijn vrijgemaakt van de wet als
beheersend systeem, doordat wij voor de wet zijn gestorven en een
Ander toebehoren, namelijk Hem die uit de doden is opgewekt (Rom.
7:4-6). Dat betekent niet dat de christen wetteloos is, want hij staat
onder de wet van Christus. Ik ben wettelijk aan Christus onderworpen
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en moet nu de ‘wet van Christus’ vervullen (1 Kor. 9:21; Gal. 6:2).
Christus Zélf is onze leefregel geworden, en door Zijn Geest stelt Hij ons
ook in staat aan deze hoge maatstaf te voldoen. De wet van de Sinai
eiste dat de Israëliet zijn naaste zou liefhebben als zichzelf, maar de wet
van Christus – de wet van de liefde – vraagt dat wij onszelf wegcijferen
en zelfs ons leven voor de broeders zullen inzetten (1 Joh. 3:16).
Als wij de brief aan de Galaten lezen, dan zien wij hoe het kruis onze
verhouding (1) tot de wet, (2) tot het eigen zondige vlees en (3) tot de
wereld waarin wij leven fundamenteel veranderd heeft (Gal. 2:19-20;
5:24; 6:14). Wij zijn aan de wet gestorven om voor God te leven. Wij
hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd. De
gelovige is ook voor de wereld gekruisigd, want het kruis betekende
de veroordeling van de wereld en van de machten die haar beheersen
(Joh. 12:31; 16:11; Kol. 2:14-15).
Door het kruis is tevens de grondslag gelegd voor de verzoening,
niet alleen van Gods kinderen, maar van alle dingen (echter niet: alle
ménsen) in de hemelen en op de aarde (Kol. 1:20-22). De hele schepping
zal tot God worden teruggebracht door het bloed van Christus’ kruis.
Nieuwe familiebanden
Bij het kruis leren wij ook dat wij als discipelen van de Gekruisigde niet
alléén in deze wereld staan, maar dat wij met elkaar zijn verbonden
en elkaar wederzijds tot steun kunnen zijn. Wij vormen één lichaam,
één huis, één familie. Het voorbeeld van Maria en de geliefde discipel
maakt dit duidelijk. Bij het kruis legde Christus Zelf een nieuwe band
tussen Zijn moeder en Johannes: ‘Toen dan Jezus Zijn moeder zag en
de discipel, die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tot Zijn moeder:
Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En
van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis’ (Joh. 19:26-27).
De opmerkzame lezer van dit evangelie zal bij dit derde kruiswoord
onmiddellijk terugdenken aan de totaal andere woorden van de Heer
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tegen Maria bij het begin van Zijn dienstwerk: ‘Wat heb Ik met u te
doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen’ (Joh. 2:4). Toen moest Hij
haar vermanen, omdat Hij in Zijn dienst uitsluitend afhankelijk kon zijn
van de wil van de Vader. Maar nu de Heer Zijn taak heeft volbracht en
aan het einde van Zijn loopbaan is gekomen, wil Hij haar vertroosten en
haar verdriet verzachten. Hoewel Hijzelf op dat moment het zwaarste
lijden onderging dat maar denkbaar is, had Hij toch aandacht voor haar.
Hij wilde haar smart verlichten, want het besef dat de dood hen zou
scheiden sneed ongetwijfeld als een zwaard door Maria’s ziel (vgl. Luc.
2:35). Daarom was het Zijn wens dat Johannes, de geliefde discipel, de
opengevallen plaats zou innemen. En deze voldeed aan de laatste wens
van de Heiland, door vanaf dat ogenblik de zorg voor Maria op zich te
nemen.
Deze nieuwe familieband vormt een illustratie van onze onderlinge
verbondenheid als discipelen van de Heiland. Als gelovigen zijn wij met
elkaar verbonden op grond van het volbrachte werk op het kruis van
Golgota. De Heer Zélf heeft ons aan elkaar gegeven. Hij heeft nauwe
gemeenschapsbanden gelegd tussen Zijn verlosten ten gevolge van
Zijn dood en opstanding (vgl. Joh. 20:17). Wij vormen één familie, één
huisgezin. De Vader noemt ons Zijn kinderen, en de Zoon noemt ons
Zijn broeders. Het is zeker niet toevallig dat juist Johannes in zijn eerste
brief zoveel zegt over de familie van Gods kinderen en de onderlinge
relaties tussen de leden van Gods huisgezin.
Als kinderen van God zijn wij uit God geboren, en wij dienen Hem
te openbaren in een wereld die Hem niet kent. De goddelijke
wezenstrekken – God is licht, en God is liefde – bepalen het karakter
van onze onderlinge verhoudingen (1 Joh. 1:5; 4:8, 16). Er zijn ook
diverse relaties binnen deze éne familie, zowel tot elkaar als tot de
Heer. Johannes spreekt over alle gelovigen als kinderen van de Vader,
maar hij maakt ook onderscheid: er zijn vaders in Christus, jongelingen
en kleine kinderen in het geloof (zie 1 Joh. 2:12-27). In deze relaties
die de Heer Zelf heeft gegeven, dienen wij zorg voor elkaar te dragen
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en elkaar tot hulp en steun te zijn. Stervend heeft de Heiland ons niet
alleen aan Zichzelf, maar ook aan elkaar verbonden.

24. Bij het open graf
‘Simon Petrus nu kwam ook achter hem aan en hij ging het graf
binnen en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op Zijn hoofd was
geweest, niet bij de doeken liggen, maar op één plaats afzonderlijk
samengerold. Toen ging ook de andere discipel naar binnen, die het
eerst bij het graf was gekomen, en hij zag en geloofde’.
Johannes 20:1-16
Getuigen van Christus’ opstanding
Johannes, de geliefde discipel, was niet alleen getuige van de kruisiging
van Christus, maar ook van Diens opstanding uit de doden. Bij het open
graf van Christus ontmoeten wij Johannes weer, samen met Petrus.
Op het bericht van Maria van Magdala dat het lichaam van de Heer
was weggenomen uit het graf, waren zij samen op weg gegaan naar de
graftuin: Simon Petrus en de andere discipel die door Jezus geliefd werd
(Joh. 20:2-3). Petrus deed dit met de nodige schroom, neem ik aan.
Want zijn relatie met de Heer die hij had verloochend, was toen nog
niet in orde gebracht. Dat gebeurde pas later (mogelijk in de middag
van deze eerste Paaszondag), toen de Heer persoonlijk aan hem
verscheen (Luc. 24:34; 1 Kor. 15:5). Nog weer enige tijd later werd hij
ook te midden van de discipelen hersteld als dienstknecht van de Heer,
127

Studies in Johannes

zoals blijkt in Johannes 21. Om deze reden liep Petrus langzamer dan
Johannes, hoewel beiden nieuwsgierig waren en snel op weg gingen
naar het graf.
Johannes – gedreven door zijn liefde voor de Heer – arriveerde het
eerst (Joh. 20:4). Hij bukte zich voorover en zag de linnen windsels
liggen (Joh. 20:5). De Gr. tekst suggereert hier dat hij scherp keek of hij
iets kon onderscheiden, omdat er iets belangrijks te zien viel (vgl. Jak.
1:25; 1 Petr. 1:12). Wat hij zag liggen, waren slechts de grafdoeken; het
lichaam van de Heer was er niet meer. Johannes ging echter niet in het
graf, maar hij wachtte op zijn metgezel. Toen Petrus gekomen was, ging
deze – impulsief als hij was – het graf binnen en zag de windsels liggen.
Maar hij zag ook dat de zweetdoek, die op het hoofd van de Heer was
geweest, niet bij de windsels lag. Deze lag ‘opgerold, terzijde op een
andere plaats’ (Joh. 20:7).
Dit was een overtuigend bewijs van de opstanding van de Heer.
Zoals iemand eens
heeft opgemerkt: ‘De
Heer had, toen Hij opgestaan was, de linnen
doeken en de zweetdoek samengerold en
afzonderlijk neergelegd,
niet in haast, maar kalm
en weloverwogen, zoals
14. Ingang van het graf, Jeruzalem (osd).
iemand die geslapen
heeft en ’s morgens zijn nachtkleren netjes opvouwt’. Toch was dit niet
voldoende om Petrus tot het geloof in de opstanding van Christus te
brengen. Hij was alleen verbaasd over wat er gebeurd was (Luc. 24:12).
Opnieuw blijkt hier het verschil in karakter tussen Petrus en Johannes,
want van de laatste wordt wèl gezegd dat hij geloofde nadat hij het
graf was binnengegaan (Joh. 20:8). Maar zelfs Johannes schoot op dit
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moment tekort, want hij bleef niet wachten om de Heer te ontmoeten.
Hij verliet het graf en ging samen met Petrus weer naar huis. Maria van
Magdala overtrof zelfs de geliefde discipel in toewijding, want zij bleef
wenend bij het graf staan. Terwijl zij weende, boog zij zich voorover en
keek in het graf (Joh. 20:11). Maria wilde niet naar huis gaan, zij wilde
haar Heer zien – hoewel zij alleen aan Hem dacht als de Gestorvene.
Haar toewijding werd beloond. Zij zag eerst twee engelen zitten, in
witte kleren, die haar probeerden te troosten. Daarna keerde zij zich
om en zag Jezus staan in de graftuin. Maria was de eerste die het
grote voorrecht had Hem als de Opgestane te ontmoeten. Het verslag
van Marcus bevestigt dit duidelijk (Marc. 16:9). Zo leerde zij Hem in
dit geheel nieuwe karakter kennen, in deze nieuwe hoedanigheid: als
Degene die was opgestaan uit de doden. Voortaan zou Hij het Hoofd
zijn van een nieuwe mensenfamilie, de familie van Gods kinderen,
terwijl Hij Zijn plaats zou innemen in de hemel en zou teruggaan naar
de Vader. Maria moest dit belangrijke nieuws ook doorgeven aan de
discipelen (Joh. 20:11-18).
De betekenis van Christus’ opstanding
Het is van belang om stil te staan bij deze ervaringen van de discipelen,
en wel om twee redenen. Deze ervaringen tonen niet alleen de
historiciteit van de opstanding aan, maar zij schetsen tevens een beeld
van het groeiproces dat de discipelen doormaakten. Hun geestelijke
groei in de kennis van de Heer is een illustratie van onze eigen groei: de
groei in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus
(2 Petr. 3:18). Het is een belangrijke zaak om Christus als de Gekruisigde
te zien en Zijn zijde te kiezen, maar het is iets ánders Hem ook als
de Opgestane te leren kennen en onszelf met Hem in deze nieuwe
hoedanigheid verbonden te weten. Om behouden te worden, moet
ik allereerst kijken naar de gekruisigde Christus. Ik moet in het geloof
aanvaarden dat Hij op het kruis in mijn plaats is gestorven en daar het
oordeel over mijn zonden heeft gedragen.
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Maar ik moet ook met mijn hart geloven dat God Hem heeft opgewekt
uit de doden (Rom. 10:9). Er is geloof nodig in Zijn verzoeningswerk,
maar ook in Zijn opstanding uit de doden. Beide elementen horen bij
het evangelie. De blijde boodschap is: Christus is overgeleverd om onze
overtredingen, maar Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging (Rom.
4:25). Daarom zegt Paulus dat Christus voor ons gestorven is, maar dat
er nog iets méér is. Hij is ook de Opgewekte, en Hij is verhoogd aan de
rechterhand van God om daar voor ons te bidden en te pleiten (Rom.
8:34).
Wat is nu het méérdere van de opstanding? Wat maakt Christus’
opstanding zo bijzonder, vergeleken met de betekenis van het kruis?
Het kruis was nodig om onze zonden weg te doen en de zonde in het
vlees te veroordelen. Dat was eigenlijk een negatieve zaak, hoewel het
kruis ook de manifestatie was van Gods liefde en genade. God schonk
ons Zijn Zoon en Hij gaf Hem over in dood en graf. Dat betekende het
einde van de eerste mens.
De opstanding heeft echter een positief aspect, doordat er iets geheel
nieuws en beters aan het licht kwam. Christus liet de dood voorgoed
achter Zich en als de grote Overwinnaar trad Hij binnen in een nieuwe
wereld. Het vraagstuk van de zonde had Hij door Zijn sterven voorgoed
tot een oplossing gebracht. Hij verrees als de Triomfator over zonde,
dood en Satan. Als zodanig is Hij het Hoofd van een nieuwe schepping
geworden en de gelovigen zijn hiervan de eerste vruchten (Kol. 1:18;
Jak. 1:18). Christus is dé Eersteling uit de doden, maar wij zijn als
eerstelingen met Hem verbonden. De gestorven graankorrel heeft veel
vrucht voortgebracht (Joh. 12:24).
Wij zijn met Christus gekruisigd, gestorven en begraven, maar ook
met Hem opgestaan tot een nieuw leven; in Hem zijn wij zelfs gezet in
de hemelse gewesten (Rom. 6:4-6; Gal. 2:20; Ef. 2:4-6; Kol. 2:11-12).
De gelovigen vormen dus de rijke vrucht van Christus’ werk, van alle
arbeid van Zijn ziel. Er is leven uit de dood tevoorschijn gekomen. Als
vernieuwde mensen kunnen wij met Paulus zeggen: ‘Zo is dan wie in
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Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het
nieuwe is gekomen’ (2 Kor. 5:17).
Eén geest met de Heer
Zo mogen wij om zo te zeggen met Johannes en Petrus onze plaats
innemen bij het graf van Christus, in het bewustzijn van onze
verbondenheid met Hem. Wij zijn verenigd met Hem, een gestorven en
begraven Heiland. De twee discipelen gingen het graf zelfs binnen (Joh.
20:6,8). Welnu, dat is precies wat betuigd wordt in de christelijke doop:
’k Ben gestorven en begraven,
in Uw graf daalde ik ter neer;
’k ben nu in een veil’ge haven:
één met U, o dierb’re Heer.
De doop is een ‘begrafenis’! Wij zijn immers gedoopt ‘tot’ of ‘in’ de
dood van Christus (Rom. 6:3-4). Wij leggen de oude mens af en wij
laten hem achter in het graf. De doop geeft aan dat wij ééngemaakt
zijn met een gestorven en begraven Heer. Maar dat is nog niet de hele
waarheid over de christelijke positie, er is méér. Evenals Maria van
Magdala mogen wij de Heer ook als de Opgestane leren kennen, als de
Heer die dood en graf heeft overwonnen en die is teruggekeerd naar
de Vader. Wij zijn in deze nieuwe positie met Hem verbonden, want
wij behoren nu tot de familie van de laatste Adam. Hij noemt ons Zijn
broeders, en wij mogen de Vader ook ónze Vader noemen (Joh. 20:17).
Dat is een geweldig voorrecht.
Als iemand tot bekering en geloof in de Heer Jezus komt, zal hij
niet onmiddellijk de draagwijdte van al deze dingen beseffen. Er is
geestelijke groei voor nodig om te begrijpen hoe nauw wij met de
gestorven en opgestane Heer zijn verbonden. Dit blijkt wel uit het
voorbeeld van de discipelen. Welke ervaringen hebben zij gehad met
de opgestane Heer en hoe zijn zij daardoor gegroeid in de vijftig dagen
tussen Pasen en Pinksteren! Allereerst leerden zij Christus kennen als
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het ware Paaslam (1 Kor. 5:7). Daarna als de Eersteling uit de doden, de
ware Eerstelingsgarve (1 Kor. 15:20, 23; vgl. Lev. 23:9-11). Hij stond op
uit de doden op de eerste dag van de week, de dag ná de sabbat, en
dat was de dag waarop de eerstelingsgarve van de oogst aan God werd
aangeboden.
Na vele verschijningen van de opgestane Heer waren zij veertig dagen
later ooggetuigen van Zijn hemelvaart. Toen realiseerden zij zich dat
Hij als de hemelse Mens was gaan zitten aan Gods rechterhand (Hand.
1). Tien dagen daarna brak het Pinksterfeest aan en leerden zij Hem
kennen als Degene die hen doopte met de Heilige Geest en daardoor
Zijn Gemeente, Zijn lichaam op aarde, bouwde en vormde (Hand. 2).
En als wij het boek Handelingen verder lezen, kunnen wij ons alleen
maar verbazen over het krachtige getuigenis dat de apostelen aflegden
van de opgewekte en verhoogde Christus. Zij waren ver doorgedrongen
in de kennis van Zijn Persoon en in de betekenis van Zijn werk. Zij wisten
dat zij met deze hemelse Heer verbonden waren en zij trokken daaruit
ook de nodige consequenties. Zij hadden Christus vroeger weliswaar
gekend naar het vlees, maar nu niet meer. Voortaan telde alleen de
nieuwe schepping (2 Kor. 5:16; Gal. 6:15-16).
Christus had immers Zijn intrede gedaan in de opstandingswereld.
Dat is een geheel nieuwe orde van dingen, waarvoor Hij door Zijn
verzoeningswerk de grondslag heeft gelegd. In de bediening van Paulus
worden deze nieuwe, hemelse dingen nader verklaard en leren wij
meer over onze verbondenheid met de opgewekte en verheerlijkte
Heer. Maar het uitgangspunt is dat wij evenals Johannes onze plaats
leren innemen bij het kruis en bij het open graf van Jezus.
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Vader en uw Vader
‘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’.
Johannes 20:17-18
In Johannes 20 verschijnt de opgestane Heer als de grote 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’
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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 van God.
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 ónze Broeder te noemen (zoals soms wel gebeurt).
Maria noemde Hem ‘Rabboeni’ (lett. ‘mijn Meester’). Tomas zei tot
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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 kennis 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 van God 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 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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26. Vrede zij u!
‘Toen (...) kwam Jezus, ging in het midden staan en zei tot hen: Vrede
zij u!’
Johannes 20:19-29
Vrede met God
Waarom herhaalt de Heer, als Hij na Zijn opstanding uit de doden
aan Zijn discipelen verschijnt, tot driemaal toe dezelfde vredegroet?
Nadat de Heer was opgestaan uit de doden, verscheen Hij onverwachts
aan Zijn discipelen en zegende hen telkens met de woorden: ‘Vrede
zij u!’ Dat waren precies de juiste woorden op het juiste moment. Zij
hadden Hem immers uit het oog verloren. Hij was gevangengenomen
en gekruisigd. Zij hadden gezien hoe de haat en de boosheid van de
mensen zich tegen Hem keerden. Zij hadden ook gehoord hoe Hij had
geroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Zij waren
getuige geweest van de indrukwekkende begeleidende verschijnselen
van Zijn dood: de duisternis, en de aardbeving. Zijn sterven betekende
het einde van al hun verwachtingen. De discipelen waren de wanhoop
nabij. Maar alle vrees en angst werd in één keer weggenomen door de
zegengroet van de opgestane Heer: ‘Vrede zij u!’ Hoe welkom waren
die woorden in hun situatie, hoe geruststellend.
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Die woorden waarmee de Heer Zijn discipelen begroette, worden nog
tweemaal herhaald in deze passage (Joh. 20:19-29). Dit suggereert
dat er een volheid van zegen ligt besloten in deze vredegroet, alles
wat nodig is in onze omstandigheden hier beneden (het getal drie
spreekt van volheid). Telkens opnieuw ontvangen wij Zijn zegen, Zijn
vrede, en dat in overeenstemming met de mate van onze geestelijke
groei. Deze eerste keer gaat het om de principiële kant van de zaak,
de vrede met God en de grondslag daarvan. Er is vrede gemaakt door
het bloed van Zijn kruis (Kol. 1:20). De Heer toonde de discipelen Zijn
doorboorde handen en Zijn doorstoken zijde, terwijl Hij hun vrede
toeriep (Joh. 20:19-20). Dat is het uitgangspunt van ons geloofsleven:
het volbrachte werk van Christus is de grondslag om vrede met God te
vinden, vergeving van zonden, eeuwig leven.
Wij kunnen het geheim van de Persóón van Christus en Zijn leven op
aarde – Zijn woorden en werken vol zegen – pas goed begrijpen als
wij oog hebben gekregen voor de betekenis van Zijn offerdood. De
straf die ons de vrede aanbracht, was op Hem. Gods gerechtigheid
is verheerlijkt, Zijn liefde onthuld. Het werk van de verzoening voor
schuldige, verloren zondaars is volbracht. Het schuldeloze Lam is
gestorven in onze plaats, en God heeft Hem opgewekt uit de doden.
Daarvan spreken de tekenen in Christus’ handen en in Zijn zijde. Door
Zijn striemen is ons genezing geworden (Jes. 53:5; 1 Petr. 2:24). De
toorn van God kan ons niet meer treffen, doordat wij schuilen achter
het bloed van het Lam. Ons geweten is ontlast, wij zijn van de straf
ontheven. Satan kan ons niet meer aanklagen, hij is een overwonnen
vijand en hij gaat zijn ondergang tegemoet.
Bent u misschien bang uzelf een kind van God te noemen en Hem
dankbaar als Vader aan te roepen? Kijk dan naar de Opgestane, zoals
de discipelen dat ook deden. Let op die wonden, die tekenen in Zijn
handen en in Zijn zijde! Luister naar Zijn stem, die nog steeds roept:
‘Vrede zij u!’ Alleen door het geloof in Hem en in Zijn volbrachte werk
vinden wij vrede met God (Rom. 5:1). Onze gevoelens, onze werken,
onze twijfels – daarop kunnen wij niet bouwen. Niets van onszelf kan
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ons redden, Christus alleen! Dat is het beginpunt van ons leven als
christen en van de blijdschap van het geloof (Joh. 20:20).
Praktische vrede
In de tweede zegenbede die de Heer uitspreekt bij Zijn verschijning aan
de discipelen op de eerste dag van de week, gaat het om kracht en
wijsheid voor onze wandel als gelovigen (Joh. 20:21-23). Jezus dan zei
opnieuw tot hen: ‘Vrede zij u!’ (Joh. 20:21a).
Opnieuw wenst Hij de Zijnen vrede toe, ditmaal als Zijn gezanten in deze
wereld: ‘Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend ook Ik u’ (vs. 21b).
Vergelijk dit met de woorden in het gebed van de Heer in Johannes
17:18: ‘Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen in de
wereld gezonden’. Deze opdracht kunnen wij alleen vervullen in de
kracht en met de hulp van de Heilige Geest. Hij is de Bron van kracht
voor het nieuwe leven: wij dienen niet meer naar het vlees, maar
naar de Geest te wandelen. Wij zien in deze verzen hoe de opgestane
Heer Zijn Geest en Zijn leven aan de Zijnen meedeelt. Hij blaast het
opstandingsleven in Zijn discipelen en geeft hun op die manier een
voorproef van Pinksteren.
Christus is de láátste Adam, de Heer van de nieuwe schepping, de
Oorsprong van een nieuw mensengeslacht. Hij is een levendmakende
geest, die levend maakt wie Hij wil (vgl. Gen. 2:7; 1 Kor. 15:45). In
Romeinen 8 wordt dit meer leerstellig uitgewerkt: wij hebben (1) zowel
het nieuwe leven als (2) de persoonlijke en blijvende inwoning van de
Heilige Geest ontvangen. De wet van de Geest van het leven in Christus
Jezus, dus de Geest als leidend principe, als levensbeginsel (het is het
leven van de opgestane Heer) heeft ons vrijgemaakt van de wet van de
zonde en de dood (d.i. het principe, de macht die ons gevangen hield)
(Rom. 8:2).
Een tweede zegen is dat de Geest Zélf woning in ons gemaakt heeft,
ons leidt in ons leven, met ons getuigt dat wij kinderen van God zijn, in
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ons sterfelijk lichaam woont, in onze harten bidt, etc. (zie het vervolg
van Romeinen 8). Wij mogen deze beide zaken wel onderscheiden,
maar niet van elkaar scheiden. Daarom heeft het ook geen zin te
speculeren over diverse stadia waarin gelovigen (1) het nieuwe leven
van de wedergeboorte en vervolgens (2) de persoonlijke inwoning van
de Geest, dus een aparte doop met (of: in) de Geest zouden ontvangen.
Paulus leert ons juist dat deze geestelijke zegeningen nauw met elkaar
verbonden en verweven zijn. God geeft in deze bedeling de Geest niet
met mate (zie Joh. 3:34).
Door de inwoning van de Geest zijn wij in staat als getuigen van Christus
hier beneden op te treden, Hem te dienen en Hem te vertegenwoordigen
in deze wereld waar Hij thans verworpen is. De inwonende Geest geeft
ons namelijk alles wat wij nodig hebben:
1. Praktische vrede als gezanten van de Heer Zelf, die door Zijn Vader
in de wereld was gezonden (Joh. 20:21). En deze vrede is ten diepste
de vrede van God en van Christus Zelf (vgl. Matt. 11:29; Joh. 14:27;
Fil. 4:7).
2. Geestelijke kracht door de levensadem die Christus in ons heeft
geblazen. Want de inwoning van de Heilige Geest leidt tot een heilig
en rechtvaardig leven. Zo worden wij tot beelddragers gemaakt
van de opgestane Heer, het Hoofd van de Gemeente, de Oorsprong
van een nieuwe generatie van mensen (Joh. 20:22). De geestelijke
mens heeft een Geestelijke aard en oorsprong (Joh. 3:8).
3. Onderscheidingsvermogen als gave van de Geest, namelijk wijsheid
om de blijde boodschap van de vergeving der zonden toe te passen
op mensenharten (Joh. 20:23).
Laten wij ons bewust zijn van onze waardigheid als gezanten van
Christus en van de verhevenheid van onze opdracht. De kleinste stap,
de nederigste dienst – niets is onbelangrijk en in alles zijn wij van
Hem afhankelijk. In onszelf is geen kracht, maar wij worden door Zijn
Geest met kracht gesterkt naar de innerlijke mens. Wij zien dat ook
in het leven van de apostelen. Hoe waren deze eenvoudige Galileeërs
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in staat de godsdienstige trots van de Joden en de wijsheid van de
Grieken het hoofd te bieden? Het was alleen in de kracht van de Geest,
dat zij de Gekruisigde konden prediken aan Joden en heidenen. Zij
predikten Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Dat is
het geheim van onze kracht, namelijk Gods Geest die in ons woont,
die onze zwakheid te hulp komt, die ons leidt in ons gebed en in onze
aanbidding, die ons Christus doet navolgen. Laten wij de Geest niet
weerstaan of bedroeven.
Herstellende vrede
In de derde plaats vinden wij in het gesprek met Tomas een mooie
illustratie van de zorg van de grote Herder van de schapen voor
iemand die is afgedwaald en dus herstel nodig heeft. Het proces van
herstel begint met dezélfde bekende vredegroet: Vrede zij u! (Joh.
20:26). Daarna spreekt de Heer Tomas speciaal aan en vraagt hem Zijn
doorboorde handen en doorstoken zijde te betasten.
Tomas was er de eerste keer niet bij geweest; zijn ongeloof had hem
ervan weerhouden. Maar de Heer kwam hem tegemoet en Hij gaf hem
het bewijs waarom hij had gevraagd. Hij confronteerde hem met de
tekenen van Zijn lijden, zoals Hij dat een week geleden reeds bij de
overige discipelen had gedaan. Tomas moest de waarde van Zijn werk
leren begrijpen en worden ingeleid in de betekenis van Zijn lijden en
sterven. Gelukkig begreep hij het snel. Toen hij de doorboorde handen
en de doorstoken zijde van de Heer had gezien, volgde direct zijn
uitroep: ‘Mijn Heer en mijn God!’
Als wij zijn afgedwaald van de Goede Herder, is er gelukkig een weg
terug. Hij verkwikt (of: herstelt) mijn ziel (Ps. 23:3). Er is herstellende
genade en herstellende vrede voor ons hart. Een oprechte belijdenis
leidt tot het herstel van de gemeenschap. Het moet echter wel gaan om
een persóónlijke ontmoeting met de Heer. Zijn wij misschien werelds
geworden, koud en onverschillig? Hij roept ons dan weer bij Zich en
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wij horen precies dezelfde woorden die ons hart in het begin voor Hem
hadden ingenomen: ‘Vrede zij u!’
Er ligt ook nog een profetische betekenis in de ontmoeting van de
Heer met Tomas. Er zal in de eindtijd namelijk een rest uit Israël tot
geloof komen, die ten slotte de Doorstokene zal aanschouwen en
een rouwklacht over Hem zal aanheffen bij Zijn wederkomst (Zach.
12:10). Dat zal gebeuren ná de opname van de Gemeente, die bestaat
uit degenen die niet gezien hebben en toch geloven (Joh. 20:29).
De Gemeente wordt in Johannes 20 afgebeeld door de vergaderde
discipelen; het gelovige overblijfsel uit Israël door Tomas, die de
doorboorde handen en de doorstoken zijde van de Heer zag en zelfs
mocht aanraken.

142

27. Bij de zee van Tiberias
‘Zij gingen naar buiten en stapten in het schip; en in die nacht vingen
zij niets’.
Johannes 21:1-14
Van nu aan zult u mensen vangen
Christus geeft opdrachten aan al Zijn discipelen. Dit blijkt in het
slothoofdstuk van het evangelie naar Johannes, die hier opnieuw de
discipel wordt genoemd, ‘die Jezus liefhad’ (Joh. 21:7, 20). Terwijl
wij in Johannes 19 in de geliefde discipel een beeld zien van onze
verbondenheid met de Gekruisigde, en in Johannes 20 de éénmaking
met de gestorven en opgestane Heer, zien wij in Johannes 21 de huidige
relatie met de Heer in de hemel. Hij deelt de gaven uit (vgl. Ef. 4:7vv.), en
draagt de Zijnen op voor Hem bezig te zijn en handel te drijven totdat
Hij komt.
In Johannes 21 leren wij nog weer andere lessen met het oog op onze
plaats en taak als volgelingen van de Heer. Evenals bij het eerste teken
in Johannes 2 voorziet de Heer in een menselijk tekort, en verandert
Hij het gebrek in overvloed. Wie tot Hem komt, zal nooit meer honger
hebben; en wie in Hem gelooft, zal nooit meer dorst hebben (Joh.
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6:35). Het laatste teken in dit evangelie toont opnieuw Zijn goddelijke
heerlijkheid en Zijn macht over de schepping.
Dit hoofdstuk draagt het karakter van een nawoord. Nadat de laatste
verzen van hoofdstuk 20 het grote doel van het evangelie tonen (‘opdat
u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend
het leven hebt in Zijn naam’), tekent hoofdstuk 21 hoe de Heer Zijn
discipelen tot vissers van mensen maakt en hen inschakelt in Zijn
dienst. Hij gaf de opdracht het net uit te werpen aan de rechterkant
van het schip, wat leidde tot een wonderbare visvangst (Joh. 21:6).
Door Zichzelf zo in Zijn opstandingskracht en absolute macht over de
schepping te openbaren, bereidde Hij de discipelen voor op het werk
dat zij zouden gaan doen.
Het initiatief dat Petrus had genomen om te gaan vissen op het meer
van Tiberias (Joh. 21:3a), had uiteraard betrekking op een gewone
visvangst. Misschien dacht hij niet meer aan het vissen van mensen,
waarover de Heer vroeger had gesproken bij de roeping van de eerste
discipelen (Matt. 4:18-22; Marc. 1:16-20; Luc. 5:1-11). Mogelijk hadden
ze uren gewacht op het strand en hadden ze ook honger. In die nacht
vingen zij niets, maar de ontmoeting met Christus maakte alles anders.
Het resultaat was een wonderbare visvangst, die het uitgangspunt
vormde voor een maaltijd met de Heer en voor het herstel van Petrus
te midden van de overige discipelen. Op deze wijze wilde de Heer hem
in het openbaar de taak geven die Hij hem had toegedacht, een speciale
taak zowel ten aanzien van de Joden als ten aanzien van de volken.
Zo wordt de lijn als het ware teruggebogen naar de oorspronkelijke
roeping van de discipelen en wordt die in een nieuw licht geplaatst. De
opgestane Heer maakte een nieuw begin met Zijn volgelingen. Zij leren
Hem definitief als hun Opdrachtgever kennen, om voortaan vissers van
mensen te zijn.
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De grote opdracht
Het is ook belangrijk dat deze verschijning plaatsvond in Galilea en
niet in Jeruzalem, de stad waar Hij was opgestaan uit de doden en was
verschenen aan de discipelen die op de eerste dag van de week waren
bijeengekomen. In Galilea had de Heer de meeste jaren van Zijn leven
doorgebracht. Dit deel van het land werd veracht door de Joden (Joh.
1:47; 7:52). De profeet Jesaja noemde het ‘Galilea der heidenen’ (Jes.
8:23 SV). In deze landstreek van diepe duisternis en van de schaduw van
de dood (Jes. 9:1-2), was het Licht van de wereld reddend verschenen.
Na Zijn opstanding en hemelvaart zou Hij een Licht voor de volken zijn
en zou Gods heil reiken tot het einde van de aarde (Jes. 49:6).
De Heer zou Zijn werk voortzetten vanuit de hemel, in de kracht van de
Heilige Geest en door de dienst van de apostelen. Hier in Johannes 21
wordt het beeld gebruikt van een heer en zijn knechten, de gezagvoerder
van een schip met vissers. De apostelen zouden het evangelienet op
bevel van de Heer uitwerpen in de ‘zee’ van de volken en de naties,
en zouden het aan land brengen met een menigte van bekeerlingen.
Galilea was de plaats waar zij de Grote Opdracht ontvingen, zoals men
die meestal noemt (Matt. 28:16-20; Marc. 16:14-18). De Heer ging hun
voor naar Galilea, de landstreek die sprak van Gods genade voor de
heidenen. Daar beval Hij hun erop uit te trekken in de hele wereld en
het evangelie te verkondigen aan de hele schepping.
Een belangrijke les uit dit gedeelte in Johannes 21 is, dat wij in ons
werk voor de Heer volkomen afhankelijk zijn van de aanwijzingen die
Hij geeft. Zonder Hem kunnen wij niets doen en blijft alle inspanning
vruchteloos (Joh. 15:5). Dat kan soms pijnlijk zijn. Onder de leiding van
Petrus hadden de discipelen de hele nacht gevist, maar ‘in die nacht
vingen zij niets’ (Joh. 21:3b). Plotseling zagen zij in de ochtendnevel een
Man op de oever staan, die zij niet onmiddellijk herkenden. Hij vroeg
hun of zij ook iets te eten hadden (Joh. 21:5). Sommige vertalingen
gebruiken het woord ‘toespijs’ of rechtstreeks het woord ‘vis’. Het gaat
hier om iets dat men bij het brood kon eten en dit ook smakelijk maakte.

145

Studies in Johannes

Het kwam er dus op neer dat de Heer vroeg of zij iets gevangen hadden,
maar daarop moesten zij eerlijk toegeven dat hun pogingen op niets
waren uitgelopen. Zij herkenden de Vreemdeling nog steeds niet, maar
in Zijn stem lag zoveel gezag dat zij het bevel opvolgden om het net aan
de rechterkant van het schip uit te werpen. Dat was ook al eens eerder
gebeurd (vgl. Luc. 5:5-7). Het resultaat was ongelofelijk: zij konden het
net niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen (Joh. 21:6).
Het is de Heer
Daarop volgde direct de ontknoping (Joh. 21:7vv.). Johannes, die de
Heer zo goed kende en gewend was in Zijn nabijheid te zijn, begreep
intuïtief dat het de Heer moest zijn. Hij zei tegen Petrus: ‘Het is de
Heer!’ Opnieuw bleek het impulsieve karakter van Petrus: hij sprong in
het water om zo snel mogelijk bij de Heer te komen. Het is goed dat wij
wensen in Zijn nabijheid te zijn! Dat was ook Petrus’ verlangen geweest
toen de Heer op de zee wandelde (vgl. Matt. 14:28).
De andere discipelen kwamen met het scheepje en sleepten het net
met de vissen naar de kant. Het schip zonk niet en het net scheurde niet,
in tegenstelling tot wat er dreigde te gebeuren bij de eerste visvangst
die zij deden op het woord van de Heer (Luc. 5:6-7). Petrus was degene
die het net aan land trok, vol grote vissen, honderddrieënvijftig. Bij de
roeping van de eerste discipelen was hij ook degene geweest, die –
samen met Andreas – het net uitwierp in de zee (Matt. 4:18; Marc.
1:16).
De wonderbare visvangst illustreert het werk dat de discipelen voortaan
zouden verrichten in afhankelijkheid van de Heer. Zij zouden het
evangelienet uitwerpen en Gods uitverkorenen bijeenverzamelen, allen
die bestemd waren voor het eeuwige leven. Anders dan in de gelijkenis
van het sleepnet in Matteüs 13, zijn het hier alleen goede vissen. Het
gaat in Johannes 21 niet om naambelijders, maar om hen die werkelijk
de Heer toebehoren. De vermelding van het precieze aantal wijst erop
dat de Heer al de Zijnen kent, en niemand van hen zal verloren gaan.
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Over dit getal honderddrieënvijftig is veel gespeculeerd. Augustinus
dacht hierbij het getal van de uitverkorenen, die bijeengebracht worden
in de kerk. Hiëronymus bracht het in verbinding met de verkondiging
van het evangelie aan alle volken van de aarde.
De apostel Petrus zou bij de taak van het vissen van mensen een
verantwoordelijke plaats krijgen, zoals het boek Handelingen
bevestigt. Hij was degene die het net van het evangelie uitwierp in de
‘volkerenzee’ en het ook weer binnenhaalde, vol met bekeerlingen uit
de Samaritanen en uit de heidenen (Hand. 8, 10, 11). In Handelingen
8 zien wij Petrus samen met Johannes; en zo ook in Handelingen 3 en
4, waar het gaat om het getuigenis onder het Joodse volk. Zij waren in
hun vroegere werk als vissers reeds elkaars metgezellen of deelgenoten
(Luc. 5:10). In het vervolg van Johannes 21 zien wij hen eveneens in hun
verbondenheid als volgelingen van de Heer.
Toch was er ook onderscheid in hun dienst. De Heer zinspeelde daarop
na het herstel van Petrus. Zij moesten ieder persoonlijk de Heer
volgen, en gaan waar Hij hen leidde. De dienst van Johannes zou zich
uitstrekken tot de eindtijd. De betekenisvolle woorden van de Heer:
‘Als Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom’, schijnen hierop te zinspelen. De
taak van Johannes zou zich uitstrekken tot de wederkomst van Christus.
Hierbij valt te denken aan het boek Openbaring, dat ons inzicht geeft in
de laatste dingen. Maar wij kunnen ook denken aan het evangelie van
Johannes en aan zijn brieven, die zich bezighouden met wat blijft en wat
in wezen onaantastbaar is voor menselijk falen tot op het ogenblik van
Christus’ komst: namelijk het eeuwige leven dat op aarde geopenbaard
is en dat nu ons deel is in de Zoon.
Bij de roeping van de eerste discipelen zien wij dat Petrus het net uitwierp
in de zee, terwijl Johannes zich bezighield met het verstellen van de netten
(Matt. 4:18-22; Marc. 1:16-20). Die activiteiten zijn typerend voor de
bedieningen van de beide apostelen. Petrus wierp het net uit: hij begon
met het werk van de bijeenvergadering van de Gemeente. Maar Johannes
repareerde de netten: zijn dienst voorzag in wat nodig was om het werk
voort te zetten, ondanks allerlei verkeerde invloeden door het verval
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dat intrad in de christenheid. Hierbij valt te denken aan zijn strijd tegen
dwaalleraars die de waarheid van de Persoon van Christus aantastten,
de vele antichristen die Christus loochenden als in het vlees gekomen
(1 Joh. 2:18; 4:1-6; 2 Joh.).
De waarheid aangaande Jezus Christus als in het vlees gekomen is het
vaste fundament dat blijft, ook al is de Gemeente in verval geraakt en
heeft ze niet beantwoord aan haar hemelse positie. Terwijl de dienst
van Petrus verband hield met de begintijd en de dienst van Paulus met
de bloeitijd van de Gemeente, heeft de bediening van Johannes vooral
te maken met de eindtijd. Het is zeker niet eenvoudig de Heer te dienen
en een visser van mensen te zijn, maar wij zien hier dat Hij het ons wil
leren. Wij dienen slechts te letten op Zijn bevel, dan is het resultaat
ongelofelijk.
Profetische betekenis
Verder kunnen wij in deze wonderbare visvangst een verwijzing zien
naar de prediking van het evangelie van het Koninkrijk in de laatste
dagen. Door de inzet van Joodse predikers zal er in de eindtijd opnieuw
een grote menigte uit de volken gered worden (vgl. Openb. 7). Dat zal
gebeuren ná de opname van de Gemeente, die bestaat uit degenen die
niet gezien hebben maar toch geloven (Joh. 20:29).
In die laatste dagen zal er ook een rest uit Israël tot geloof komen, die
ten slotte de Doorstokene zal aanschouwen en een rouwklacht over
Hem zal aanheffen bij Zijn wederkomst (Zach. 12:10). De Gemeente
wordt in Johannes 20 afgebeeld door de vergaderde discipelen; het
gelovige overblijfsel uit Israël door Tomas, die de doorboorde handen
en de doorstoken zijde van de Heer zag en zelfs mocht aanraken.
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"Simon, zoon van Johannes, heb je Mij meer lief dan dezen? Hij zei tot
Hem: Ja Heer, U weet dat ik van U houd. Hij zei tot hem: Weid mijn
lammeren. Hij zei opnieuw tot hem, voor de tweede keer: Simon, zoon
van Johannes, heb je Mij lief? Hij zei tot Hem: Ja Heer, U weet dat ik
van U houd. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei tot hem voor
de derde keer: Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij? Petrus
werd bedroefd omdat Hij voor de derde keer tot hem zei: Houd je van
Mij? En hij zei tot Hem: Heer, U weet alles, U weet dat ik van U houd.
Jezus zei tot hem: Weid mijn schapen".
Johannes 21:15-19
Petrus’ herstel en zijn dienstwerk
De liefde tot God en tot Christus moet het motief zijn voor ons werk
als vissers van mensen. Petrus moest na zijn verloochening van de Heer
duidelijk worden bepaald bij deze bron van iedere dienst (Joh. 21:1517; vgl. 1 Kor. 13). Na de visvangst bij de zee van Tiberias volgde een
maaltijd met de Heer en daarop volgde het publieke herstel van Petrus.
Hij kreeg drie vragen van de Heer, en ook drie opdrachten.
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De Heer Zelf had alles al in gereedheid gebracht voor de maaltijd. Als
de discipelen aan land gaan, zien zij een kolenvuur en vis en brood
daarop liggen (Joh. 21:9). Christus was de Gastheer en Hij nodigde
Zijn discipelen uit om met Hem te eten, zoals Hij dat tijdens Zijn

15. Vis op kolenvuurtje.

omwandeling op aarde ook zo vaak had gedaan. Zij mochten nu na
Zijn opstanding uit de doden opnieuw bij Hem zijn en maaltijd met
Hem houden, voordat zij als Zijn getuigen erop zouden uittrekken in
de wereld. Allen waren er inmiddels van doordrongen dat het de Heer
was (Joh. 21:12). Is dit ook geen les voor ons als volgelingen van Hem?
Enerzijds dienen wij actief te zijn als dienstknechten, maar anderzijds is
het ook belangrijk de gemeenschap met Hem te zoeken en zo versterkt
en verkwikt te worden met de goede dingen die Hij voor ons heeft
bereid. De gemeenschap met Hem zal zeker ook tot gevolg hebben dat
wij onder de indruk komen van Zijn grootheid en heerlijkheid.

150

28. Heb je Mij lief?

Ongetwijfeld zal dit kolenvuur bij Petrus herinneringen hebben
opgeroepen aan het vuur in de voorhof van de hogepriester, waaraan
hij zich had gewarmd, toen hij de Heer zo ernstig had verloochend (Joh.
18:18, 25). Ook het feit dat de Heer hem driemaal een vraag stelde, zal
hem pijnlijk hebben herinnerd aan zijn drievoudige ontkenning dat hij
Zijn discipel was. Dit wordt bevestigd door de inhoud van de vragen. De
Heer had voorzegd dat alle discipelen Hem in de steek zouden laten,
maar Petrus had zich erop beroemd dat hij Hem trouw zou blijven tot in
de dood (Matt. 26:31-35; Marc. 14:27-31; Joh. 13:36-38). Het tegendeel
was echter gebleken. Petrus was niet trouwer dan de anderen, zijn
hoogmoed kwam voor de val (Spr. 16:18).
Daarom vroeg de Heer nu: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij
waarlijk lief, meer dan dezen?’ (Joh. 21:15 NBG-vert.). Petrus moest zijn
falen wel erkennen. Hij kon alleen maar heel schuchter antwoorden: ‘Ja
Heer, U weet dat ik van U houd’. Hij gebruikte telkens een ander woord
voor liefhebben dan het woord dat de Heer gebruikte, dat bij uitstek
de goddelijke liefde aanduidt (Gr. agapè). Hij moest toegeven dat zijn
liefde voor de Meester niet groter was dan die van de anderen. Maar
het was wel waar dat hij van Hem hield en aan Hem gehecht was.
Opnieuw stelde de Heer dezelfde vraag en Petrus gaf weer hetzelfde
antwoord. Maar de Heer vroeg het nog een derde keer; daarbij nam
Hij het woord over dat Petrus tot nu toe had gebruikt voor liefhebben:
‘Houd je van Mij?’ Dat maakte Petrus bedroefd en hij legde zijn hart nu
helemaal bloot. Hij zei als het ware: Heer, U kent en doorgrondt mij, U
kijkt tot op de bodem van mijn hart en U weet dat ik echt van U houd.
Maar hij erkende hierbij dat de alwetendheid van de Heer nodig was
om dit vast te kunnen stellen: ‘Heer, U weet alles, U weet dat ik van U
houd’ (Joh. 21:17).
Deze belijdenis was voldoende om Petrus te rehabiliteren. De andere
discipelen begrepen ook dat de Heer hem weer wilde gebruiken, want
na ieder antwoord kreeg Petrus ook een opdracht. De lammeren van de
kudde van Christus mocht hij weiden, maar de schapen moest hij zowel
hoeden als weiden. De lammeren komen eerst: zij hebben in de eerste
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plaats voedsel nodig. De schapen hebben echter correctie nodig: zij
moeten worden gehoed en in het rechte spoor worden geleid, om dan
te worden geweid in de grazige weiden van het Woord (vgl. Ps. 23:3).
Terwijl we bij de wonderbare visvangst Petrus’ taak zien ten opzichte
van de volken, gaat het in dit gedeelte meer om zijn zorg voor de Joodse
kudde (vgl. Joh. 10:3-4; Gal. 2:7-9; 1 en 2 Petrus). Het is mooi te zien
dat het motief voor deze dienst de liefde tot de Heer Zelf is. Dit geldt
uiteraard voor iedere dienst. Is het echt zo dat wij van de Heer houden?
Welnu, dan wil Hij ons gebruiken om zorg te dragen voor Zijn schapen
en lammeren.
Vervolgens kreeg Petrus te horen wat de prijs zou zijn die hij voor
zijn discipelschap zou moeten betalen. Hij zou de Heer nu inderdaad
mogen volgen, zoals hij in de bovenzaal al had gevraagd (Joh. 13:36-38).
Op de weg van de navolging, een weg van lijden en martelaarschap,
zou hij Christus gelijkvormig worden; want met zijn dood zou hij God
verheerlijken (Joh. 21:19).

152



153

Lijst met afbeeldingen
1. Amfora’s voor wijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. Een net vol vissen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
3. Schaalmodel van de stad Jeruzalem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4. Hazelnoot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5. Steen uit Tel Megiddo (osd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6. Tabernakelmodel te Timna, Israël.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
7. Cellencomplex, kasteel van Ljubljana.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
8. Winter in de bergweg (osd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
9. Zomer in de bergweg (osd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
10. Gebroken antieke pot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11. Een trap naar boven (osd). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
12. Wijngaard bij Altenahr (osd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
13. Drie kruisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
14. Ingang van het graf, Jeruzalem (osd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
15. Vis op kolenvuurtje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
osd - archief OudeSporen Design
overige - fotostock 123rf.com

