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1. MIJN KNECHT
Eeuwen geleden reden twee Afrikanen, een meester en een
dienstknecht, door de woestijnroute van Jeruzalem naar Gaza. De
eerste was zeer waarschijnlijk een Joodse proseliet. De roem van het
huis van de Heer had hem in het verafgelegen Ethiopië bereikt en door
een hand die hij niet kende gedreven, was hij naar Jeruzalem gekomen
om te aanbidden. (Dit zal duidelijk niet zijn eerste reis daarheen zijn.
) Aan het gebed van koning Salomo moest nu worden beantwoord:
‘Ook wanneer een vreemdeling die niet tot Uw volk Israël behoort, ter
wille van Uw grote naam;. . . en men komt bidden in dit huis, hoor
Gij dan uit de hemel, de vaste plaats uwer woning, en doe naar alles
wat de vreemdeling tot U roept’ (2 Kron. 6:32, 33) De Ethiopiër was,
evenals vele anderen eerder en sindsdien, door de voorgeschreven
rites gegaan, maar had geen werkelijke vrede gevonden; dat kon de
kennis van de Messias alleen geven. Maar hij had zich een gids voor die
kennis aangeschaft in een rol van de profeet Jesaja. Terwijl hij tijdens
zijn reis las had hij de climax van het boek bereikt, hoofdstuk 53, en
was op ‘t moment bij de woorden ‘als een lam dat ter slachting geleid
wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij
zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en
wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land
der levenden? (Jes. 53:7, 8) [Hand. 8:32 :Als een schaap werd Hij naar
de slachting geleid, en zoals een lam stom is tegen zijn scheerder, zo
doet Hij zijn mond niet open. In zijn vernedering werd zijn oordeel
weggenomen; wie zal zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van
de aarde weggenomen] Waarschijnlijk had hij, terwijl hij in Jeruzalem
was, gehoord van de vreemde gebeurtenissen die daar onlangs hadden
plaats gevonden en van het geschil dat was verrezen rond de naam van
Jezus, de Zoon van David. Sommigen zeiden dat dit hoofdstuk naar Hem

verwees, anderen naar Jeremia of Jozua, of sommigen naar één die nog
moest komen.
De evangelist en de Ethiopiër.
Op wie en op welke vreemde omstandigheden konden zulke woorden
worden toegepast? Plotseling vroeg een stem naast hem: ’Begrijpt
u wel wat u leest?’ (Hand. 8:30). De spreker was een reiziger, een
Jood, die op dat ogenblik opzij van de wagen liep. De Ethiopiër was
een belangrijk man in de wereld, de schatbewaarder van zijn koningin
Candace, maar hij had een nadere en bijzondere claim op grootheid,
hij was een nederig mens en bereidwillig om te worden onderwezen.
‘Hoe zou ik dat immers kunnen’, antwoordde hij, ‘als niet iemand mij
begeleid?’ (vs. 31) en hij vroeg de vreemdeling in te stappen in het
rijtuig. Daar zaten zij, de rijke man, arm in geestelijke zegen; en de
arme man, rijk in geloof en kennis van God. ‘Van wie zegt de profeet
dit: van zichzelf of van iemand anders?’ (vs. 34) vroeg de Ethiopiër. En
de ander, wiens naam Filippus was, deed zijn mond open en begon
vanaf die Schrift hem Jezus te verkondigen. Het bewijs van een sleutel
is door het gebruik. (?) Als hij past op een goed slot dan is er kans dat hij
er voor gemaakt was. Terwijl de Afrikaan luisterde werd hij overtuigd,
evenals duizenden sindsdien, zowel Joden als heidenen, dat deze
Jezus inderdaad de Messias was, de hoop van Israël, de Heiland van
de wereld. Hij beleed zijn geloof, werd gedoopt en ‘ging zijn weg met
blijdschap’ (vs. 39).
Nieuw-onderzoek van de claim van de Messias.
Is de tijd voor het Joodse volk er niet gekomen om opnieuw de claim
van Jezus, de Zoon van David, dat Hij de Messias is, zonder vooroordeel
te onderzoeken; Hij voor wie vandaag, bijna 2000 jaar na zijn dood,
myriaden zouden sterven, en die vele leraars van Israël hebben erkend
als de edelste van haar zonen en de grootste heerlijkheid van hun natie?
De christelijke evangeliën, die enig verslag bevatten van zijn geslacht,
leven en dienst, zijn gemakkelijk te bereiken en moesten door allen
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gelezen worden. Zij worden, zelfs door grote wereldse geleerden 1 ,
erkend als literaire meesterstukken en wat nog opmerkelijker is, hun
schrijvers waren naar algemeen bekend is eenvoudige mensen en geen
geleerden, - een tollenaar, een boer, een arts en een visser. Van waar
hadden zulke mensen de bekwaamheid het wonderbaarlijkste karakter
van alle eeuwen te schilderen tenzij hun hand werd geleid door een
Hogere Macht? Hoe kon Hij over wie zij schreven, die van alle mensen
de grootste en duurzaamste invloed op het menselijke geslacht had
uitgeoefend, anders geweest zijn dan wat Hij beweerde te zijn, de
Gezondene van God, de Messias van Israël?
Geloofsbelijdenissen die de aanspraak ondersteunen.
En deze aanspraken worden ondersteund door geloofsbelijdenissen
die niet kunnen worden genegeerd. Hoe moeten wij de vele profetieën
verklaren, waarvan gewoonlijk door Joodse leraars wordt erkend dat
zij betrekking hebben op de Messias, die in Hem werden vervuld, waar
geheime verstandhouding en regeling vooraf onmogelijk was? Hoe zou
iemand het tot stand kunnen brengen om ‘uit een maagd geboren’ te
worden om Jesaja 7:14 (zie Matt. 1:22, 23) te vervullen, of in Bethlehem
om Micha 5:2 (Luc. 2:4) te vervullen? Gebeurde het door een geheime
verstandhouding, teneinde Zacharia 11:13 te vervullen, dat Judas de
verrader met de overpriesters overeenkwam om Hem voor dertig
zilverlingen te verraden, of dat de akker van de pottenbakker precies
voor die prijs gekocht werd? Werd Hij door zijn vijanden op de kaak
geslagen, gekruisigd, werd Hem zure wijn te drinken gegeven, werd Hij
bespuwd, zijn gewaad door het lot verdeeld en werd Hij ‘afgesneden’
ten einde Micha 4:14; Psalm 22:15-18; Psalm 69:22; Jesaja 50:6; Psalm
22:7-9 en Dan. 9:26 te vervullen? Regelde Hij het van tevoren om tussen
twee rovers te sterven om ‘met de overtreders gerekend te worden’
voor de vervulling van Jesaja 53:12, of om bij een rijk man in diens
eigen graf te worden begraven ter vervulling van Jesaja 53:9 (Matt.
1
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Ernest Renan noemt het Evangelie naar Mattheüs het belangrijkste boek dat
ooit geschreven werd.

27:57, 60)? Hoe kwam het dat Psalm 16:10, 11 zo precies werd vervuld
in de opstanding van Jezus? Zijn vijanden regelden dit zeker niet; zij
deden alles wat in hun macht lag om zelfs de schijn van een opstanding
te voorkomen. Zij plaatsten een zegel op de grote steen aan de ingang
van zijn graf en een wacht van soldaten om dat te bewaken. Deden zijn
discipelen het? Zij geloofden niet dat Hij zou opstaan. Wie arrangeerde
het dan? Niet het toeval, maar God, wiens Geest het van tevoren had
gezegd, ‘door de weeën van de dood te ontbinden, aangezien het niet
mogelijk was dat Hij door deze werd vastgehouden’ (Hand. 2:24).
De critici van de laatste eeuw.
We worden herinnerd aan zekere critici van de laatste eeuw die
ontkenden dat Homerus de auteur was van de Ilias op grond van dat
het toeschrijven van de staat van de beschaving, die er in beschreven
wordt, aan zo’n vroege datum als die van Homerus een onvergeeflijk
anachronisme (fout tegen de tijdsrekening) was. Toen kwam de
archeoloog met zijn schop en bewees dat de critici het verkeerd
hadden. Het gerucht loopt dat zij zelfs toen niet wilden toegeven dat
Homerus het had geschreven, maar iemand anders met dezelfde naam
die in dezelfde tijd en op dezelfde plaats geleefd had.
Eveneens geven zij, die het Messiasschap van Jezus ontkennen, eigenlijk
toe dat de werkelijke pretendent een ander was van dezelfde tijd,
geboren in dezelfde stad en familie, die leefde zoals Hij leefde en leed
zoals Hij leed. ‘Maar’, antwoordt de één of andere Joodse opponent, ‘u
beweert dat uw Mes-sias de ‘Zoon van God’ was. U moet die aanspraak
opgeven als u wilt dat wij Joden Hem als Messias aannemen, want
zo’n aanspraak is voor onze oren monsterachtig, het ondergraaft
de grondslag van de grote essentiële waarheid van de éénheid van
de Godheid: ‘Jahweh is onze God; Jahweh is één’ (Deut. 6:4); ‘Ik ben
Jahweh, uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht
hebben’ (Deut. 5:6-7).
Menselijk Zoonschap en Goddelijk Zoonschap.

15

Zie, Mijn Knecht

Zo’n bezwaar heeft de grootste sympatie van de ware christen. Als de
genoemde leer onverenigbaar was met een geloof in de éénheid van de
Godheid dan kon geen verstandig christen haar er op na houden. Maar
we moeten er aan denken dat gedachten die onafscheidelijk verbonden
zijn met menselijk zoonschap, zoals begin, opvolging, scheiding van
wezen, streng uitgesloten moeten worden van de gedachten van
goddelijk Zoonschap. De Heer trad niet in de relatie als Zoon door zijn
menselijke geboorte, ook zelfs niet door de opstanding, hierdoor werd
ze alleen bevestigd, maar ‘in den beginne’, in de eeuwigheid.
Dit is geen vermenigvuldiging van de Godheid maar een ontvouwing
van zijn Wezen, als een vollediger openbaring van de goddelijke wijze
van bestaan. Als we zo ten dele onze eigen driedelige natuur begrijpen
- ‘geest en ziel en lichaam’ - in één persoon, wie kan dan pretenderen
het Wezen van God - Eén, Eeuwig, Oneindig, Absoluut in drie Personen
: Vader, Zoon en Heilige Geest te doorgronden? We kennen alleen van
het Goddelijke Wezen wat Hem behaagde te openbaren van Hemzelf.
Het Goddelijke Zoonschap van de Messias.
‘Ja’, zegt u, ‘maar die verdere openbaring is in het christelijke Nieuwe
Testament, die wij Joden niet kunnen erkennen als een deel van de
canon van de Heilige Schrift’. Zeker, alle openbaring is cumulatief en
een verdere openbaring kan misschien aanvullen, maar niet dat wat
vroeger gekend werd tegenspreken. Het goddelijke Zoonschap van de
Messias, zoals geopenbaard in het Nieuwe Testament, kon niet waar
zijn als het in tegenspraak was met de openbaring van Jahweh-Elohim
in de Joodse Schriften. Het is opmerkelijk dat misschien de strengste
opponent, met één uitzondering, van deze leer in het gehele Nieuwe
Testament Saulus van Tarsus was, zelf een geleerde Jood, opgevoed
aan de voeten van de oudste Gamaliël en zeer bedreven in de Schriften
en alle lering van de rabbijnen. Maar het is noch Johannes, de zoon
van Zebedeüs, noch Paulus van Tarsus die we zullen ondervragen,
maar bepaalde Joodse profeten die eeuwen voor Jezus van Nazareth
leefden, namelijk David, de koning, Jesaja, de zoon van Amos en Micha,
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de Morastiet. Moet hun getuigenis niet met respect worden gehoord
en gewogen? Nu koning David spreekt in Psalm 2 van Eén die de Zoon
van Jahweh is. De psalm beschrijft eerst een onheilige alliantie tussen
de heidenen en ‘het volk’ tegen Jahweh en zijn Messias en in vers 6 zegt
ons het antwoord van Jahweh: ‘Ik heb immers mijn koning gesteld over
Sion, mijn heilige berg’. In het volgende vers erkent de Messias deze
verklaring en versterkt dit.
De koning van Jahweh - de Zoon van Jahweh.
‘Ik zal gewagen van het besluit van Jahweh: Hij sprak tot mij: Mijn zoon
zijt gij; Ik heb u heden ver-wekt’ (Ps. 2:7). Dus, de Koning van Jahweh is
de Zoon van Jahweh, de Geest van God geeft daarvan getuigenis. Tast
dit ‘de eenheid van de Godheid’ aan? Als dat het geval is, dan is het
een Hebreeuwse psalmist 2 die dat doet. Later schrijft David in Psalm
110: ‘Jahweh zei tot mijn Heer: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik
uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voe-ten’. Maar allen
zijn het er over eens dat de Messias de Zoon van David moest zijn,
hoe kan David Hem dan Heer noemen? Alleen als de Messias zowel in
goddelijke als in menselijke relatie tot David zou staan, ‘geworden uit
het geslacht van David naar het vlees, verklaard als God’s Zoon in kracht
naar de Geest van de Heiligheid, door dodenopstanding’ (Rom. 1:3-4).
2

Het boven aangehaalde vers 6 wordt toegepast op de Messias in de Midrash
in 1 Sam. 16:1, waar gezegd wordt ‘van de drie maten lijden, gaat één naar
de Koning Messias’, van wie geschreven is (Jes. 53): ‘Hij werd verwond om
onze overtredingen’. Zij zeggen tot de Koning Messias, Waar gaat tracht gij te
wonen?’ Hij antwoordt, ’Is deze vraag ook nodig? In Sion, mijn heilige berg. ’
Voor niet Joodse lezers kan worden toegevoegd dat de Midrash de oudste
uiteenzettingen van de Schriften door Joodse geleerden bevat, samengesteld uit
Halakhah - de geestelijke wijze, handelende over gewoonten en verordeningen,
en Haggadah of verslagen. Terwijl de eerste in hoge verering werd gehouden,
bevatte de laatste alleen het gezag van de individuele uitlegger Wat nog bestaat
van de Midrash bevindt zich in de Mishna, de voornaamste bewaarder van de
Joodse ‘mondelinge wet’, die de tekst vormt van de Talmud, onderscheiden van
de Gemara van Commentaar. De Mishna werd grotendeels verzameld omstreeks
220 A. D. door Rabbi Jehudah Hannasi, hoewel waarschijnlijk pas aan het schrift
toevertrouwd in de vijfde eeuw.
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Dezelfde vreemde paradox komen we in het begin van de profetie van
Jesaja tegen, ‘Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst’ (Jes. 9:5). Wie kon
deze mysterieuze Zoon zijn die onder andere namen de naam ‘Sterke
God’ draagt? Houden gedeelten als Jesaja 42 :13 niet in dat Jahweh
Zelf zou afdalen in het conflict met de zonde? ‘Jahweh trekt uit als een
held’ (‘De Sterke God’ is nu ‘De sterke man’, de held’) ‘Hij zal de ijver
opwekken als een krijgsman; Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier
maken; Hij zal zijn vijanden overweldigen’. St. vert. (NBG. :’Als een
krijgsman doet hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan,
ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden’).
Wie was ‘de Engel des HEREN’.
We kunnen ook gedeelten vergelijken waar ‘de Engel des HEREN’ en ‘de
HEER’ verwisselbaar gebruikt schijnen te zijn, n. l. Gen. 22:15, 16: ‘Toen
riep de Engel des HEREN ten tweeden male van de hemel tot Abraham
en zeide: Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN’ en Zach.
1:8, 17 waar bovendien de ‘Engel des HEREN’ wordt geïdentificeerd
met ‘de man die tussen de mirten stond’ (vs. 10, 11). In Exodus 3:2
is het de Engel des HEREN van wie gezegd wordt dat Hij aan Mozes
is verschenen uit het midden van een braamstruik en in vers 6 wordt
deze ‘Engel’ God Zelf, de God van Abraham, van Izaäk en van Jacob. Zie
ook Exodus 23:20, 21: ‘Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om
u te bewaren op de weg. . . wees tegen hem niet weerspannig, want
hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem’. Dit
zijn uitdrukkingen die aantonen dat deze ‘Engel van het Verbond’ een
goddelijke Persoon is, want ‘Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’
(Marc. 2:7) en van welke engel kon Jahweh zeggen ‘Mijn naam is in
hem?’
Van Eeuwigheid,
toch een begin in tijd. Veel later, toen Herodes de Grote bij de oudsten
van Israël informeerde waar de Messias geboren zou worden, aarzelden
18

zij niet om naar Micha 5:2 te verwijzen: ‘En gij, Bethlehem Efrata, al
zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen
die een heerser zal zijn over Israël. ’ Hadden zij hier niet gestopt, dan
zou de volgende zin geweest zijn, ‘en wiens oorsprong is van ouds, van
de dagen der eeuwigheid ‘ . Mysterieuze woorden ! Wie kon Diegene
zijn die een begin in tijd moest hebben door geboren te worden in
Bethlehem in Juda, Die toch had bestaan zonder begin ‘van ouds, van
de dagen der eeuwigheid?’
Geboren in de Tijd, toch vóór alle Tijd.
Het gebed van Jezus Christus tot zijn God en Vader past bij dit duister
gezegde: ‘En nu, verheerlijk Mij, U, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid
die Ik bij U had voordat de wereld was ‘ (Joh. 17:5). Hoewel als mens
in Bethlehem geboren, ging zijn geheugen terug tot een toestand
die bestond voordat de tijd er was. Hoe kwam Hij zo om geboren te
worden? Het antwoord ligt opgesloten in de gedenkwaardige woorden
die Jezus de Heer richtte tot een leraar van Israël die later zijn discipel
werd: ‘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’ (Joh. 3:16). Hij was ‘het Lam dat geslacht is’
(Openb. 13:8).
De Harmonie van ‘Licht’ en ‘Liefde’.
Hier worden de diepten van het hart van God geopenbaard - ‘God is
licht’ en ‘God is Liefde’. Zoals Jahweh, in de openbaring van zijn Naam
aan Mozes op de berg aan, - ‘HERE, HERE, GOD, barmhartig en genadig,
lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid
bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde
vergeeft’;- de woorden toevoegt die in vurige letters naar voren
komen, ‘MAAR (DE SCHULDIGE) HOUDT HIJ ZEKER NIET ONSCHULDIG’
(Exod. 34:6, 7), zo is de rest van de Schrift daarmee volkomen in
overeenstemming: ‘Zonder bloedstorting is er geen vergeving’. Ten
einde rechtvaardig aan de zonde voorbij te gaan en vergeving te brengen
binnen het bereik van allen, vraagt God, als ‘Licht’, - die in zijn heiligheid
19
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evenals in al het andere oneindig is, - een oneindige voldoening van zijn
gebroken wet en God, als ‘Liefde’, voorziet daarin in de Persoon van zijn
Zoon, de Messias van Israël.
Zowel Lijden als Regering.
Toen Jezus van Nazareth Zichzelf aan Israël aanbood, getuigde zijn
voorloper, Johannes, van Hem: ‘Zie, het Lam van God, dat de zonde
van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29) En met dit doel voor ogen, als het
zondoffer, ‘Christus is voor onze zonden gestorven, naar de Schriften. . .
Hij is begraven, en Hij is op de derde dag opgewekt naar de Schriften’ (1
Kor. 15:3, 4). Het centrale onderwerp van de profeten is ‘het lijden van
Christus en de heerlijkheid daarna’ (1 Petr. 1:11). Hoe dezelfde Persoon
kon lijden en regeren was een raadsel. Er zouden twee Messiassen
moeten zijn, werd gesuggereerd, één om te lijden, Ben Jozef van Efraïm;
de ander om te regeren, Ben David van Bethlehem. Maar is dit niet het
karakter van een redmiddel?
De Heilige ‘afgesneden’.
Wat indien de Messias die ‘afgesneden’ moest worden, naar Daniel
(hfst. 9:26), de Heilige zou blijken te zijn van wie David zingt in Psalm
16:10 :’Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij Uw
gunstgenoot de groeve zien’? [St. vert. :’Gij zult mijn ziel in de hel niet
verlaten, Gij zult niet toelaten, dat Uw heilige de verderving zie’] 3 .
‘David is én gestorven én begraven, en zijn graf is onder ons tot op deze
dag. Daar hij dan een profeet was en wist, dat God hem met een eed
had gezworen [één] uit [de] vrucht van zijn lendenen op zijn troon te
doen zitten, heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding
3
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Er bestaat een opmerkelijke uitleg in Yalkut van Ps. 49:9 hierop neerkomende dat
de Messias iedere eeuw lijdt voor de zonden van die generatie, maar dat God
in de dag van de verlossing alles zou herstellen. Maar hoe zou de heerlijkheid
van de Zoon van David vernedering en dood herstellen voor de een of andere
andere Messias, die jaren van tevoren dood en begraven was? Alleen als de
eerste zou bewijzen de laatste te zijn die opgestaan is uit de dood.

van de Christus, dat Hij niet aan de hades is overgelaten en zijn vlees
geen ontbinding heeft gezien’ (Hand. 2:29-31).
De enige veilige conclusie is dat de lijdende en de verheerlijkte
Messiassen, één en dezelfde Persoon zijn. We moeten rekening houden
met de God van de opstanding.
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2. MESSIAS - JAHWEH
- ELOHIM
Voordat we Jesaja 53 gaan bestuderen moeten we naar het verband
kijken. Juwelen verliezen veel door ze uit hun omlijsting te nemen.
Koning Hizkia zat op de troon van David; het waren tijden van reformatie
in Juda, maar de werkelijke toestand van het volk bleef onveranderd.
De woorden van hoofdstuk 1:4, 6 beschrijven hen nog als ‘niets gaafs,
wonden, striemen en verse kwet-suren’, en dit werd bewezen door de
wijze waarop zij koning Manasse volgden in zijn zonde en afgoderij.
Reformatie is niet voldoende, en ook niet herstel van het Heilige Land,
de plaats van nationaal voorrecht. De mensen, Joden of heidenen,
hebben verzoening met God nodig en wedergeboorte door zijn Geest.
De Bevrijding van Jahweh.
Jahweh kon alleen zo’n bevrijding geven en in Jesaja 50 berispt Hij zijn
volk dat ze Hem daarvoor niet hebben aangeroepen: ‘Waarom was er
niemand, toen Ik kwam, en antwoordde niemand, toen Ik riep? Is mijn
hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of is er in Mij geen kracht
om te redden? Zie, door mijn dreigen leg Ik de zee droog en maak Ik
rivieren tot een woestijn... Ik kleed de hemelen in het zwart en geef hun
een rouwgewaad tot bedekking’ (vs. 2-3) Hij roept ook de bevrijdingen
in Egypte en aan de Rode Zee in herinnering. Niemand anders dan Hij
kon zulke wonderen verrichten. Maar er is nog een groter wonder dat
Almacht alleen niet kan bewerken - bevrijding van de schuld en de
macht van de zonde. Hiervoor moet Jahweh een nieuwe rol op zich
nemen. Evenals de barmhartige Samaritaan moet Hij afdalen naar daar
waar de zondaar ligt in zijn ellende en schuld. Dienovereenkomstig
horen we Hem, in een nieuw karakter, in de 12 volgende verzen over
de machtige arm spreken, als de gehoorzame Lijder en als de trooster
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van de vermoeide. ‘Jahweh-Elohim (letterlijk) heeft mij als een leerling
leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen.
... Hij wekt mij het oor (heeft mijn oor geopend; St. vert. ) en ik ben
niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb
ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard
uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel’
(vs. 4-6). Jahweh is de spreker vanaf vers 1 en Hij verwijst naar een
andere Persoon, Jahweh-Elohim. Hoe kan dit worden verklaard? Alleen
door het wonderlijke feit dat de éénheid van de Godheid geen pluraliteit
van personen uitsluit.
Voorafschaduwing in de Offeranden
Hoe kon Jahweh oren hebben om te openen, een rug om te slaan,
kaken en een gezicht? Alleen door mens te worden. En toch, welk
een wonderbare afdaling dit ook insluit, het was niet genoeg. Noch
medegevoel met de behoeftigen, noch lijden door de hand van de mens
kon zonden wegnemen. Er was een volmaakt offer nodig, het antitype
en de vervulling van ‘alle dieren op de Joodse altaren gedood’ en alleen
Jahweh kon hierin voorzien. De noodzaak van deze verzoening werd
door het bloed van de Levietische offers onderwezen. ‘Want de ziel
van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om
verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening
door middel van de ziel’. [St. vert. ’want het is het bloed dat voor de
ziel verzoening zal doen’. ] (Lev. 17:11) De stieren en lammeren van
de Joodse offers moesten zonder uiterlijke smetten of vlekken zijn,
zinnebeeldig voor de intrinsieke zondeloosheid en heiligheid die vereist
was voor het grote antitypische offer. Te veronderstellen dat aan deze
noodzaak kon worden voldaan door de zondaar die zijn eigen vlees en
bloed nuttigde in de handeling van het vasten, zoals sommigen hebben
geprobeerd uit te leggen, verraad gebrek aan serieuze gedachten. Zou
een moordenaar aanspraak kunnen maken op verzoening voor zijn
schuld door vasten? De mens is een verontreinigde zondaar, hoe zou
zijn bloed als alles behalve bezoedeld kunnen worden beschouwd,
kon hij zelfs iedere druppel er van offeren? Bovendien, bij het vasten
23
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verliest een mens vlees maar niet zijn leven en het is dat wat wordt
verspeeld. Niemand kan voor zichzelf verzoening doen, noch zijn
broeder verlossen (Ps. 49) Alleen God kan dat doen en Hij verklaart van
de berouwvolle zondaar, ’Bevrijd hem, dat hij niet in de groeve dale, de
losprijs heb Ik verkregen. ’(Job 33:24) en die losprijs is het bloed van
Hem die ‘Zichzelf gaf als een losprijs voor allen’ (1 Tim. 2:6). .
‘Een Lam vlekkeloos en onbesmet’.
Dit werd niet tot stand gebracht door zijn 40 dagen van vasten, maar
door het uitstorten van zijn ziel in de dood op het kruis van Golgotha.
Het was God die zijn ziel tot een offer voor de zonde stelde (Jes. 53:10,
12). Hoofdstuk 50 eindigt met een waarschuwing aan het getrouwe
overblijfsel van Israël dat Jahweh vreest en de stem van zijn knecht
gehoorzaamt; ... om te vertrouwen op de Naam van de Heer en op
hun God te steunen. Wie kan deze knecht van Jahweh, die op voet van
gelijkheid met Jahweh geplaatst wordt, zijn? Moet Hijzelf niet goddelijk
zijn, dezelfde van wie Jahweh spreekt door de profeet Zacharia, ‘Zwaard,
waak op tegen mijn herder , tegen de man die mijn metgezel is , … sla
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die herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand
keren tegen de kleinen’ 4 (Zach. 13:7).
De Schil zonder de Kern.
Als we doorgaan naar Jesaja 51:9, dan zien we het volk van God, inplaats
van dat ‘ze steunen op hun God’, in droefheid ondergedompeld, omdat
de bevrijding is uitgesteld. Ze vergaten dat om de beloften te beërven
aan het geloof geduld moest worden toevoegd. Jahweh moest slapen,
dachten ze. ‘Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm van
Jahweh! Waak op als in de dagen van ouds, van de geslachten uit de
voortijd!... Zijt gij het niet, die de zee hebt drooggelegd, de wateren
van de grote diepte; die de diepte van de zee hebt gemaakt tot een
weg, een doortocht voor verlosten?’ (vs. 9-10) Wat kan groter zijn dan
de bevrijding van God bewerkt bij de Rode Zee? Laat Hij hetzelfde nu
doen! Maar de goddelijke geschiedenis herhaalt zich niet. God heeft iets
beters in petto - de ware Bevrijder, zijn Knecht, die zijn rug gaf aan hen
die Hem sloegen, de lijdende Messias. Zij vergaten Hem. Zij hebben de
typen zonder het antitype, de schil zonder de kern, de vorm zonder de
werkelijkheid. Zoals iemand terecht gezegd heeft: ‘Arme verblinden, ze
4

Een vroegere Joodse schrijver probeert van deze ‘herder’ de Sultan van
Turkije te maken, omdat hij in zijn gebieden zoveel ‘schapen van het huis
Israël’ herbergt en legt uit dat Jahweh de Sultan ‘zijn metgezel’ noemt, omdat
deze zichzelf als God beschouwt. Maar zelfs als dit het geval was, zou God de
godslasterlijke aanmatigingen van een rivaal door de vingers zien? Zou Hij wiens
woord is ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’ (Exod. 20:3)
een valse god en een valse leider erkennen? De ware schriftuurlijke leer van
het kruis van Golgotha is dat hoewel Jezus door mensen werd gekruisigd, het
de Héér behaagde Hem te slaan om onze zonden toen Hij daar hing. Bij welke
historische gelegenheid sloeg God de Sultan? Merk ook op hoe kort na vs. 8 de
moeilijkheden van het volk Israël volgen op het slaan van ‘de herder’. Hoe goed
komt dit overeen met de verschrikkelijke gebeurtenissen van 70 AD, die volgden
op de dood van Jezus Christus en de uiteindelijke verwerping door het volk van
het getuigenis betreffende Hem! Ook wordt duidelijk de Geslagene door Jahweh
erkend als zijn eigen trouwe Herder - ‘mijn herder’ - en als Degene die terecht
kan eisen de gelijke van Hem te zijn - ‘mijn metgezel’. Daar er slechts één God is,
kan dit slechts een goddelijke Persoon zijn die in die éénheid bestaat.
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hebben veel lege vaten, een sabbat zonder ware rust, ongezuurd brood
zonder een werkelijk Pascha, een feest der weken en geen verbond,
bazuinen maar geen vreugdegeluid, een Grote Verzoendag maar geen
verzoening, hokjes maar geen begrip van de tegenwoordigheid van
Jahweh, zijn tevreden met lege vaten, en hopen verwijten op tegen hen
die geen ledigheid maar het wezenlijke hebben’.
Waarom wordt Israël vandaag geoordeeld?
Het is Israël, niet God, die moet ontwaken. ‘Ontwaak, ontwaak, sta op,
Jeruzalem; gij, die uit de hand van Jahweh de beker zijner grimmigheid
hebt gedronken’ (vs. 17). Nooit heeft een volk geleden zoals het
uitverkoren volk. Toch baat alles niet om hun zon-den weg te doen en
nog minder die van de volken, waarvoor zij volgens de verzekering van
enkelen van hun leraars lijden. ‘Ondanks dit alles keert zijn toorn zich
niet af en blijft zijn hand uitgestrekt’ (zie Jes. 5:25; 9:12, 17, 21; 10:4).
Waarvoor zijn dan de oordelen? Om Israël tot nationaal berouw te
brengen. In welke verschrikkelijke nationale zonde is zij dan gevallen,
‘de geliefde van Jahweh’ (Jer. 11:15;12:7) om zo overgelaten te worden
aan de wil van haar vijanden en onder het oordeel van God? Waarom is
ze verstrooid naar de vier winden en is haar prachtige tempel verwoest?
Waarom deze eeuwen van dwalen en vervolging? Kan het zijn omdat zij
‘de richter Israëls op het kinnebakken’ heeft geslagen? (Micha 4:14) Is
het omdat zij de rug heeft toegekeerd aan de grootste van al ‘de zonen
die zij gebaard heeft’ (Jes. 51:18), wiens 5 lieflijke voet op de bergen ...
goede boodschap bracht, heil verkondigde en tot Sion spreekt: ‘uw God
is Koning’? (Jes. 52:7) Alleen door Hem zal de zegen tot een berouwvol
volk komen en in die dag zal gezegd worden, ‘Jahweh heeft zijn heilige
arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde
zullen zien het heil van onze God’ (Jes. 52:10).
Christus als Knecht.
5
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Dit vers is door een vroegere schrijver aangehaald als ‘Hoe lief-lijk zijn de voeten
van hen die vrede verkondigen’(Rom. 10:15) -De Ene prediker brengt velen
voort, zoals de knecht van hoofdstuk 52 de knechten van hoofdstuk 54 wordt.

Op deze Persoon, - die, zoals we in hoofdstuk 50:10 zagen, door Jahweh
op gelijke voet met Zichzelf wordt geplaatst - wordt nu de aandacht
gevestigd in Jesaja 52:13: ‘Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, Hij zal
verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. ’ Over het algemeen worden
deze woorden beschouwd als het begin van een nieuw gedeelte. Hier is
iemand die door Jahweh zijn knecht genoemd wordt en in wiens trouw
en uiteindelijke succes 6 Hij het volste vertrouwen heeft. Wie is Hij?
Het is waar dat de uitdrukking ‘knecht’ soms collectief gebruikt wordt
voor de natie van Israël, ‘O, Jacob, mijn knecht’ (Jes. 44:1, 2), maar
vaak persoonlijk, zoals hier, ‘Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun’ (Jes.
42:1, 7), waar onder ‘Israël’ duidelijk een individueel lid van de natie
moet worden verstaan (één die Jahweh kon erkennen als een ware
‘Vorst van God’), want een deel van zijn werk, zo leren we hier, is het
herstel van het volk van God (vs. 6), dus Hij kan niet dezelfde zijn als het
volk. Inderdaad, er kan maar Eén zijn aan wie zo’n dienst kon worden
toevertrouwd met hoop op succes - de Messias Zelf.
De Zoon des Mensen.
Er is een ietwat oppervlakkig bezwaar tegen gemaakt dat als God
spreekt over Christus als knecht, Hij dan niet ook goddelijk kon zijn.
Maar zoals er terecht op gewezen is, ‘Hierin is geen moeilijkheid als
Jezus, hoewel God, mens werd, want als mens kon Hij natuurlijk knecht
worden. De Heer verliest nooit het feit uit het oog dat Hij God was,
6

Na de woorden, ‘Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn’ (52:13), wat
de Targum uitdrukkelijk toepast op de Messias, lezen we in Yalkut 11 (par. 338,
p. 53), ‘Hij zal verhevener dan Abraham zijn’, op wie Gen. 14:22 van toepassing
is; ‘verhevener dan Mozes’, over wie Num. 11:12 spreekt; ‘verhevener dan
de dienende engelen’, waarvan Ezech. 1:18 spreekt. Maar op Hem is dit
van toepassing in Zach. 4:7, ‘Wie zijt gij, grote berg?’ ‘En Hij werd om onze
overtredingen verwond, Hij werd om onze ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die ons de vrede aanbracht was op Hem en door zijn striemen is ons
genezing geworden’. Rabbi Hara zegt, in de naam van Rabbi Acha, ‘Alle lijden
wordt in drie delen verdeeld; één deel gaat naar David en de patriarchen, een
ander deel naar het geslacht van de opstandigen (d.w.z. , opstandig Israël), en
het derde naar de Koning Messias. ’
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Eén, niet dezelfde, met de Vader, ook vergat Hij nooit dat Hij ‘Zoon des
mensen’ was. Indien een mens twee namen had, de één eervol, de
ander nederig, dan kon hij natuurlijk aan de eerste de voorkeur geven;
de Heer Jezus gebruikte de laatste, ‘Hij vernederde Zichzelf’ (Fil. 2:8).
Als Zoon des mensen, in zijn karakter van knecht, zei Hij, ‘de Vader is
groter dan Ik’, (Joh. 14:28). als Zoon van God, in zijn persoonlijke relatie,
eiste Hij gelijkheid met de Vader, ‘ Ik en de Vader zijn één’ (Joh. 10:30)
Maar zijn zelfvernedering ging veel dieper, zelfs tot ‘de dood van het
kruis’ (Fil. 2:8).
Vernederd toch ‘Uitermate Verhoogd’.
Joodse leraars hebben tegengenworpen dat als dit waar is van Jezus van
Nazareth, die stierf als één van de laagsten van het volk, het ook niet van
Hem gezegd kan worden, ‘Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog
worden’ (Jes. 52:13) Zo’n tegenwerping zou waar zijn als Jezus dood
gebleven was, maar vervalt voor de christelijke leer van zijn opstanding.
Zijn lijden was uniek en verschilde van dat van de patriarchen, Jozef,
David, en Job. Die leden om wille van de gerechtigheid en vanwege
de opstandigen, wat straffend was. Zijn lijden was verzoenend (A),
d.w.z. , om verzoening (R) te doen voor ongerechtigheid, maar het is
het voorspel van zijn heerlijkheid. Zo is zijn verhoging reeds begonnen.
‘God - wekte Hem op uit [de] doden en heeft Hem heerlijkheid gegeven,
opdat uw geloof en hoop op God zijn’ (1 Petr. 1:21), of zoals iemand
anders, een ex-lid van het Sanhedrin, schreef: ‘Daarom heeft God Hem
ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle
naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in
de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong
belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God [de] Vader.
’(Fil. 2:9-11) Zelfs die Joden die de toekomstige heerlijkheid van Jezus
van Nazareth ontkennen, kunnen in zeker opzicht niet ontkennen dat
Hij reeds verhoogd is, als zij zien dat voor Hem menigten hun leven
afgelegd hebben, velen meer vandaag voor Hem ‘genoegens versmaden
en in moeilijke dagen leven’ en voor Hem millioenen in aanbidding
buigen. Er zijn meer gebouwen tot zijn eer, meer boeken die alleen
28

over Hem gaan, dan over de grootste mensen die ooit leefden te zamen
genomen. Is dit niet verhoogd zijn? Deze verering is in de hemel een feit
en wordt het iedere dag meer op aarde en zal dat zelfs eens tot in de
duivelse regionen zijn. (Fil. 2:10, 11).
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3. ZIJN VERWERPING
EN ERKENNING
De profeet verzekert de knecht van Jahweh er van dat zijn toekomstige
erkenning evenredig zal zijn aan zijn tegenwoordige verwerping. ‘Zoals
velen zich over U ontzet hebben - zozeer misvormd, niet meer menselijk
was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn
gestalte’ (Jes. 52:14).
Het woord dat hier vertaald is door ‘ontzet’ (Hebr. Shahmehm),
geeft soms weer ‘verlatende’ (Dan. 8:13; in N. B. G. ‘ontzettende’),
Margoliouth beweert dat het betekent ‘versmaden, verachten’,
‘uitfluiten’, maar de werkelijke betekenis schijnt eerder ‘verbijstering,
ontzetting’ te zijn (zie Dan. 8:27; Ezech. 26:16), hoewel niet altijd van
bewondering, maar zelfs van walging. Dan volgt de oorzaak van de
‘ontzetting’ (Sommigen voegen het woord ‘zeggende’ in, maar is het
niet eenvoudiger deze woorden te behandelen als een uitlegkundige
tussenzin?, n. l. Zijn misvorming. ) Was hij gekomen in een aantrekkelijke
gedaante dan zou de wereld Hem hebben aangenomen, maar dat zou
een nagemaakte Messias geweest zijn. De reden van zijn verwerping
was een reden voor zijn aanneming toen Hij kwam en het feit van
zijn verwerping zou leiden tot zijn aanneming nu, want dit gedeelte
spreekt duidelijk van een verworpen Messias. Zijn verwerping is dan
een geloofsverwerping. ‘Zo zal Hij vele volken doen opspringen, om
hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien
zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij’ (N. B. G. ). [St. vert.
: alzoo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun
mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was,
die zullen het zien , en welke het niet gehoord hebben, die zullen het
verstaan (Jes. 52:15). ]

30

Hoe zal Hij Volken doen Opspringen? (besprengen?).
Op de Sinaï besprengde Mozes alleen het volk Israël, maar deze - een
profeet als Mozes - vele volken. De ‘velen’ komt overeen met ‘zoals
velen’ van het voorgaande vers, de vernedering zal haar tegenhanger
alleen vinden in de verhoging. Het werkwoord nah-zah , wat veel in de
wet voorkomt, betekent alleen besprenkelen (bijv. Num. 19:18, 19, 21),
maar de besprenkelde persoon heeft al of gl , wat hier voor ‘volken’ is
weggelaten.
Sommigen denken dat het betekent ‘besprenkelen’ in de zin van
‘woorden verspreiden’, anderen ‘verrassen, overrompelen’, als bij een
plotselinge schok wanneer koud water op een persoon wordt gespat.
Dit komt overeen met of veronderstelt de Revised Version misschien
eerder in de kantlijn ‘zich plotseling bewegen’, en past zeker goed bij het
thaumsontai van de Septuaginta, hoewel hier het vers als volgt loopt,
‘vele volken zullen zich verwonderen’ (N. B. G. ‘doen opspringen’. ).
‘Beschouw Hem met Verbaasde Verwondering’.
Dr. Durell veronder-stelt dat de juiste lezing kan zijn ‘zij zullen
aanschouwen’ terwijl ghazah gebruikt wordt in de betekenis van kijken
met verwondering, zie Psalm 17:27; 27:4. Als dat zo is dan is de juiste
vertaling, ‘Zo zullen vele naties Hem met verbaasde verwondering
aanschouwen’. Dit zal worden vervuld wanneer de Messias in
heerlijkheid terugkomt. ‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal
Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van
het land zullen over Hem weeklagen’ (Openb. 1:7). Vergelijk hiermee
Zach. 12:10: ‘Zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben’,
(zie appendix II ) waar opgemerkt moet worden dat de spreker door
het gehele hoofdstuk heen Jahweh is. De ‘Doorstokene’ van vers 10 is
dezelfde die, in vers 1, ‘de hemel uit-spant en de aarde grondvest, en de
geest des mensen in diens binnenste for-meert. ’
De Doorstokene.
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Dit doorsteken verwijst profetisch naar Psalm 22:17, waar de Messias
het uitroept:’zij doorboren mijn handen en voeten’. Hoe dit werd
vervuld in het geval van Jezus behoeft geen nadruk, en ook niet hoe ver
dit alles buiten enige menselijke regeling van tevoren was. Welke andere
vorm van dood dan kruisiging kon het doorboren van Zijn handen en
voeten hebben vezekerd. Hij moest dan door de Romeinen ter dood
worden gebracht, want de Joodse manier van executie was stenigen.
Maar er was een andere vervulling van de woorden van Psalm 22 die
op een meest onwaarschijnlijke en onvoorbe-dachte wijze gebeurde.
De Messias hing levenloos aan het kruis. Hij was zo duidelijk dood dat
het voor de soldaten niet nodig was om zijn benen te breken. Zij wisten
dat zijn geest gevloden was. Maar alsof om de zekerheid dubbel zeker
te maken, ‘maar één van de soldaten doorstak zijn zijde met een speer
en terstond kwam er bloed en water uit’ (Joh. 19:34). Hij die, in het
uiterlijk van mensheid Jahweh was, zal aan zijn volk verschijnen en zij
zullen Hem zien die zij doorstoken hebben en een geest van genade en
zal worden uitgestort op hen en ‘de rouwklacht zal in Jeruzalem groot
zijn;. . . het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen
afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun
vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk
en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun
vrouwen afzonderlijk’ (Zach. 12:11-14). Zij zullen reden hebben om te
rouwklagen. Het roerende toneel van Jozef die zich aan zijn broeders
bekend maakt (Gen. 45) zal op een grotere en diepere schaal weer
worden opgevoerd. Iemand groter dan Jozef zal Zichzelf aan Israël,
zijn broeders naar het vlees, openbaren en zij zullen tot hun schrik en
droefheid beseffen dat zij hun eigen kostbare Messias - Jahweh Zelf,
geopenbaard in het vlees, hebben verworpen en doorboord.
En toch, hoe zwaar en verschrikkelijk deze zonde ook is, een geneesmiddel
zal worden gevonden en dat op de meest onwaarschijnlijke plaats in
het universum, op het toneel van de daad. ‘Te dien dage zal er een
bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van
Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging’ (Zach. 13:1).
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Al hun tranen en rouwklagen zal hun schuld aan de kruisiging van hun
Messias niet schoonwassen, maar dan zal hun de verborgen betekenis
van zijn dood worden geleerd, zullen ze geloven in Hem als hun
Verlosser en zal zijn verzoeningswerk in haar volheid worden toegepast
op hun zielen. De fontein ontsprong het eerst op Golgotha, zoals wel
gezegd is, maar voor ongeveer 2000 jaar was ze als een ondergrondse
rivier buiten zicht gelopen, voor zover het de massa van het volk
betrof. Nu zal ze opnieuw worden geopend en deze berouwelingen
zullen volledige reiniging vinden in de Heer Jezus van al hun zonde en
onreinheid en zullen als de kern van het Nieuwe Israël het 1000-jarige
Koninkrijk binnengaan om deel te hebben aan haar heerlijkheid onder
de Messias, de Vorst.
De Geopende bron.
In Jesaja 53 wordt, wat Zacharia 13:1 symbolisch een bron noemt,
profetisch ontvouwd. Christus Zelf is ‘de ontsloten bron... ter
ontzondiging en reiniging’. Het hoofdstuk is tegelijk een belijdenis
en een getuigenis. Een belijdenis van de kant van trouwe Israëlieten
over de verwerping van hun Messias en een getuigenis voor Hem als
de drager van hun zonden. Natuurlijk is de waarheid van dit hoofdstuk
voor iedereen die berouw heeft van zijn zonden, maar het is speciaal
van toepassing op het getrouwe overblijfsel van Israël in de laatste
dagen, dat door de handen van het volk in het algemeen zal lijden. Hoe
sterk is het ook vandaag van toepassing op de Hebreeuwse christenen
die Jezus hebben aangenomen als hun Messias en Heiland en door dit
te doen niet worden begrepen door hun landslieden. Zij pleiten met
tranen bij hun mede Israëlieten om in Hem te geloven, maar worden
behandeld als afvalligen en overlopers en worden er van beschuldigd
dat zij hun vader Abraham hebben verlaten, terwijl ze nu meer dan
ooit zijn zonen en dochters zijn, terwijl ze zien dat hij de vader van de
gelovigen is. Een grote Jood, de gevierde Earl of Beaconsfield, werd
eens gevraagd of hij een ‘bekeerde’ Jood was. ’Nee’, antwoordde hij, ‘ik
ben een complete Jood’. Oh, dat iedereen deze heerlijke compleetheid
mocht vinden door Hem die het Antitype is van al de typen uit het
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Oud Testament, de vervulling van iedere belofte en het kanaal van elke
zegen - de ware hoop van Israël!
Het Verslag - De Arm van de Heer.
‘Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm van Jahweh
geopenbaard?’ (Jes. 53:1).
Klaarblijkelijk hebben de sprekers getracht anderen te overtuigen
van wat voor hen belangrijk nieuws is, maar inplaats van een welkom
hebben ze ongeloof en apatie ontmoet. De ‘arm van de Heer’ drukt
zijn uitvoerende macht uit, zoals wij zeggen ‘de arm van de wet’ - dat
wat haar besluiten uitvoert. Het brengt ons terug naar hoofdstuk 51:9,
‘Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm van Jahweh’.
Dit gebed is verhoord, maar op een onverwachte en voor velen
onbegrijpelijke wijze.
‘Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel
uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben
aange-zien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd’ (vs.
2).
Het persoonlijke voornaamwoord ‘hij’ toont dat de ‘arm van de Heer’
een Persoon is aan wie Jahweh zijn voornemens heeft toevertrouwd.
Dit kan geen ander zijn dan Hij van wie Asaf spreekt in Psalm 80:18 ‘Uw
bescherming zij over de man van Uw rechterhand, over het mensenkind
dat Gij U hebt grootgebracht’ -de Messias, de Gezalfde. Aan wie is Hij
bekend gemaakt, of hoe? ‘Niet aan de wijzen en verstandigen, maar
aan kinderen’, niet door opvoeding maar door openbaring. Zoals een
geleerde Jood, eens de bitterste vijand van Jezus van Nazareth, het
uitdrukt wanneer hij zijn bekering beschrijft, ‘maar toen het God, die
mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade
geroepen heeft, behaagde zijn Zoon in mij te openbaren ‘ ‘(Gal. 1:15);
of zoals Jezus Zelf aan een andere Jood bevestigde, die Hem beleed
als de Messias, de Zoon van de Levende God, ‘Gelukkig ben jij, Simon,
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Bar-Jona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn
Vader die in de hemelen is’ (Matt. 16:17), etc.
Waarom niet aan allen geopenbaard?
Waarom komt deze openbaring niet tot allen? Omdat zo velen
terugschrikken voor het offer dat het met zich brengt, terwijl ze
nauwelijks dromen van het grotere offer dat ze brengen door het af
te wijzen. Zij hangen aan hun ‘religie, van hun vaders door traditie
ontvangen’ en weigeren de Verlosser die door de profeten is voorzegd.
Zij vrezen de haat van de mens, die op zijn ergst alleen het lichaam kan
doden en zij vrezen Hem niet ‘die zowel het lichaam als de ziel in de hel
kan werpen’ (Matt. 10:28).
De Loot (het Rijsje) in de Woestijn.
Het eerste deel van dit vers beschrijft de eerste dagen van de Messias
vóórdat Hij Zich aan Israël vertoonde: ‘Hij schoot op’. De werkwoorden
staan alle in de verleden of de voltooide tijd tot vers 7 en moeten
worden beschouwd als ‘voltooid tegenwoordige tijden van profetische
zekerheid’. Alles is volbracht in de goddelijke voornemens vóór de
grondlegging van de wereld.
Een geurige roos in de dorre woestijn bloeiende te vinden zou niet
zo’n groot mirakel zijn als de morele heerlijkheid van de Messias in
de wereld van zondaars te beschouwen. ‘Wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader,
vol van genade en waarheid. ’, (Joh. 1:14) was het getuigenis van één
die Hem het beste kende. De werkelijkheid (het feit) van Christus is het
grootste wonder; Hem aan te nemen, wat we moeten en spitsvondig
te redeneren over de ‘vleeswording’ en de ‘opstanding’ is niet logisch.
Een Wortel uit dorre Aarde.
Hij groeide op als een rijsje (loot), zonder lawaai of uiterlijk vertoon,
maar de wilde dieren van het veld zouden Hem gaarne onder hun
voeten hebben vertrapt. Dat zo’n rijsje zou groeien uit zo’n verdroogde
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bodem was alleen maar tot haar grotere eer, maar voor de Herodessen,
de Farizeeën, de Sadduceeën, de Schriftgeleerden was het een
schadelijk onkruid dat moest worden uitgeroeid en vernietigd. In de
Karroo woestijn van Zuid Afrika is bijna de enige plantaardige groei de
Karroo struik, waarvan de kudden bestaan, maar hoe zelfs deze struik
kon groeien in zo, n bodem was een mysterie totdat werd ontdekt dat
haar wortels ongeveer veertig voet diep gaan. De Messias kreeg zijn
voorziening niet van beneden maar van de hemel. In Hem werd die
andere profetie van Jesaja vervuld: ‘Er zal een rijsje voortkomen uit de
tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. ’(Jes.
11:1) De gedachte is dat de wortel van een gevelde boom scheuten
voortbrengt. ‘Want voor een boom blijft er nog hoop; wordt die
omgehouwen, hij loopt weer uit en zijn nieuwe scheuten blijven niet
achterwege. (Job 14:7) En vaak heeft het gebladerte van zo’n boom
driemaal de afmeting van de eerste bladeren. Het huis van David was
deze gevelde boom, maar had Jahweh er geen verbond mee dat zijn
zaad eeuwig in stand zou blijven en de troon van zijn koninkrijk tot in
alle generaties? (zie Ps. 89:4, 5) De Messias was deze nieuwe scheut
uit de oude stronk. Waarom werd Hij dan zo algemeen verworpen?
Omdat Hij zo anders was dan het vooraf opgevatte denkbeeld dat Israël
zich van hun komende Messias had gevormd. De profetieën die naar
zijn heerlijkheid verwezen hadden de vernedering, waarvan voorzegd
was dat ze aan haar voorafging, overschaduwd. Zij keken uit naar een
Verlosser van hun aardse vijanden. Hij kwam in de eerste plaats om hen
te redden van geestelijke vijanden, zijn heilig leven was een berisping
voor hun onheiligheid. Zij verlangden naar bevrijding van het Romeinse
juk; maar ze hadden eerst nodig om vrij gemaakt te worden van het
juk van de zonde. Zij haatten Hem zonder oorzaak, ‘voor zijn liefde
waren zij zijn vijanden’, maar Hij was het welbehagen van Jahweh. ‘Mijn
uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb’ (Jes. 42:1) en zijn ware
volk deelt in dit welbehagen.
De Schoonheid van de Messias.
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In de volgende fase van dit vers heeft de kantlijn in de R. V. ‘Hij had
gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch
gedaante (schoonheid) dat wij hem zouden hebben begeerd’, wat
schijnt te passen in het verband, hoewel er opmerkelijke kenners zijn
zoals Gesenius en Delitzsch die de voorkeur geven aan de A. V als boven
gegeven. De betekenis wordt in beide gevallen niet ernstig beïnvloed.
De schoonheid van de Messias was niet uiterlijk, maar moreel; ze dwong
niet tot onwillige bewondering, maar trok hen aan die het wilden zien.
Hetzelfde wordt geïllustreerd in de ‘Tabernakel’ in de woestijn, die,
zoals we moeten veronderstellen, een beeld van Christus is.
Uiterlijke en Innerlijke Gezichten!
De Amelekieten en de Moabieten zagen alleen de doffe, vuile
dassenhuiden (tachasvellen) van haar uitwendige bedekking, voor
hen was daarin geen schoonheid. Maar hoe aantrekkelijk moet voor
de priesters die binnen waren het blauw, purper, scharlaken, goud en
fijn linnen van de prachtige gordijnen zijn geweest! Zo was er voor de
mensen van de wereld niets dat aantrekkelijk was in de Heer Jezus,
Hij was heel ver van hun vleselijk ideaal. Zijn nederige geboorte, zijn
schijnbare nederige afkomst, zijn landelijke opvoeding in het verachte
Nazareth, zijn gebrek aan scholastieke aanspraken en inderdaad van
elke bijkomende aantrekkingskracht, alles werkte mee om het hier
beschreven gevolg teweeg te brengen. Zij zagen ‘geen schoonheid in
Hem’; voor hen was Hij inderdaad ‘een wortel uit dorre aarde’. Maar
voor hen wier ogen waren gezalfd door de Heilige Geest was Hij ‘des
HEEREN SPRUIT tot sieraad en tot heerlijkheid’ (St. vert. Jes. 4:2), en
‘een plant van naam’ (Ezech. 34:29; St. vert. ). Kan er iets goeds uit
Nazareth komen? vroeg een ‘Israëliet waarin waarlijk geen bedrog was’,
want ‘Nazareth ‘ was inderdaad ‘een droge grond’, maar toen hij tot
Christus kwam zag hij en werd overwonnen. ‘Rabbi’, riep hij uit, ‘U bent
de Zoon van God; U bent de Koning van Israël. (Joh. 1:49) Op zekere
dag zal Hij worden geopenbaard in majesteit, zijn zwaard gegord aan
zijn lendenen, om wraak te nemen over zijn vijanden, om verheerlijkt
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te worden in zijn heiligen, en bewonderd in allen die geloven. (Ps. 45:8;
2Thess. 1:9, 10).
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4. DE ZWIJGENDE LIJDER
Die dag is nog niet aangebroken en de volgende woorden zijn nog waar.
‘Hij was veracht en van de mensen verlaten, een man van smarten en
ver-trouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt;
hij was veracht en wij hebben hem niet geacht’ (Jes. 53:. 3).
Dit is niet langer de ervaring van de sprekers. Hun ogen zijn geopend,
hun ge-dachten over Hem totaal veranderd, maar het blijft waar voor
de wereld. Hij was één van wie de mensen zich op een afstand hielden,
terwijl ze Hem van hun maatschappij scheidden. Hij werd veracht door
hen die Hij vereerde met zijn aanwezigheid, verworpen door hen die Hij
kwam zegenen. ‘Een man van smarten, en vertrouwd met ziekte’, hoewel
Hij nooit het een of het ander had behoeven te kennen. De volgende
zin heeft, in één van de twee MSS. , gevolgd door de Septuaginta en
de Vulgata, ‘zijn gelaat’, alsof de Messias zijn gezicht moest bedekken
evenals de melaatse uit Leviticus en om eenzelfde reden. Er is niets om
dit te bekrachtigen; het is in flagrante tegenspraak met de wezenlijke
feiten. Ziekte is een gevolg, direct of indirect, van de zonde, maar de
Messias ‘kende geen zonde’ (2 Kor. 5:21), en ‘in Hem is geen zonde’
(1Joh. 3:5) en daarom geen ziekte. Hij was ‘vlekkeloos en onbesmet’
(1 Petr. 1:19), en hoewel zijn lichaam in staat was te sterven was Hij
niet evenals de rest van de mensheid - onderworpen aan de dood. Zijn
lichaam was even onvergankelijk als zijn Geest zondeloos was. Maar
hoewel, of juister, omdat dit waar was van Hem, is het volgende vers
ook waar.
Smarten, en Ziekten.
‘Nochtans, onze ziekten (eng. grieven) heeft hij op zich genomen, en
onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde,
een door God geslagene en verdrukte. ‘ (vs. 4).
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Dit vers beschrijft één kant van de openbare dienst van de Heer. Voor
‘grie-ven’ heeft de R. V. in de kantlijn ‘ziekten’. Dit is ongetwijfeld correct
daar niet werkelijk over zonde wordt gesproken, maar over één van de
gevolgen van de zonde en dit helemaal niet altijd betekent die van de
lijder zelf. Dit komt overeen met de aanhaling van deze woorden door
de schrijver van het eerste evangelie, ‘Hijzelf heeft onze zwakheden [op
Zich] genomen en onze ziekten gedragen’ (Matt. 8:17), woorden die
niet vervuld zijn doordat Hij ‘ze nam’, zoals wij zeggen, ‘ze opving’, maar
zoals het verband aantoont door ze ‘te dragen’, in de betekenis van ze
weg te nemen. Dit vers verwijst dus naar de dienst van de Heer, Hij nam
deel aan het leed wat Hij op zijn pad hier beneden tegen kwam door
zijn medegevoel en lenigde ze door zijn kracht.
Wat was zijn motief in dit alles? Welke aanspraak kon de mens op zijn
tijd en zelfopoffering maken? Zeker Hij deed niets om er aan te winnen.
Niemand betaalde Hem ooit; alleen van één, een Samaritaan, wordt
verteld dat die Hem ooit bedankte. Het was in de eerste plaats voor de
heerlijkheid van God om zijn hart van liefde te openbaren. Medelijden
met zondaars, liefde tot de zijnen dwong Hem. De mensen hadden het
dan zeker verkeerd als zij zeiden:
‘Een door God geslagene en verdrukte’.
Nee, ze hadden het goed, maar de reden die zij aanvoerden was
verkeerd. Zij dachten dat het om een verschrikkelijke zonde van Hem
was; het was wegens verschrikkelijke zonden van hén. Hij die de zonde
niet kende werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
gerechtigheid van God in Hem (2 Kor. 5:21). Dit moedigt niet het
onschriftuuurlijke denkbeeld aan dat Christus verzoening voor ‘ziekten’
op het kruis deed. Ziekte is op zichzelf niet zondig en behoeft geen
verzoening, het is één van de gevolgen van de zonde die verzoening
nodig heeft. Maar om met de gevolgen rechtvaardig te handelen moest
met de wortel die het veroorzaakte worden gehandeld. Er kon geen
zegen zijn, geestelijk of materieel, in deze wereld als Christus geen
verzoening (A) voor de zonde had gemaakt. Het leek alsof God, door
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de Messias te verlaten, Hem verworpen had, in werkelijkheid bewees
het dat Hij Hem als zondoffer had aanvaard en Hij handelde met Hem
als zodanig. Maar hoewel de natie het verkeerd begreep, was voor
het getrouwe overblijfsel alles duidelijk, zoals hun volgende woorden
getuigen.
De Sleutel op het Slot van het Mysterie.
‘Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was
op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden’ (vs. 5).
Dit is de sleutel tot het raadsel. De Rechtvaardige doet verzoening (A)
voor de onrechtvaardige, de Heilige voor de onreinen, De Zondeloze
voor de schuldigen. Wordt onze zonde gezien als de inbreuk op een
bepaald bevel? ‘Hij werd om onze overtredingen doorboord. ’ Wordt het
gezien als iets dat kronkelig of ongelijk is? ‘Om onze ongerechtigheden
werd hij verbrijzeld. ’ Spreekt het van schuld en vijandschap? ‘De straf
die ons de vrede aanbrengt was op hem. ’ Wordt het gezien als een
wrede ziekte? ‘Door zijn striemen is ons genezing geworden. ’ In het
volgende vers worden de twee voorwaarden vervuld die in de één of
andere vorm onontbeerlijk zijn als mensen tot zegen gebracht moeten
worden - berouw en geloof.
‘Allen’ - ‘Aller’.
‘Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn
eigen weg, maar Jahweh heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen
neerkomen’ (vs. 6).
Hier hebben we eerst een collectieve belijdenis van afdwaling als
schapen van de kant van de sprekers. Hoe passend is deze vergelijking!
Hoe lijken mensen op schapen! Het is de natuur van beiden om af te
dwalen, zowel men-sen als schapen volgen elkaar door dit te doen.
Schapen kunnen hun weg terug naar de kudde niet vinden en ook
mensen niet naar God. Maar mensen moeten individueel erkennen wat
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schapen niet hebben - verantwoordelijkheid . ‘wij wendden ons ieder
naar zijn eigen weg. ’ Dan volgt geloof in God. ‘Maar Jahweh heeft ons
aller ongerechtigheid op hem (Messias) doen neerkomen. ’ Het vers
begint in het Hebreeuws, evenals in het engels, met hetzelfde woord,
‘allen (all)’. Het vers begint met het eerste ‘allen’, wat genoten wordt
door het tweede ‘aller (all)’. Het eerste ‘allen’ beschrijft hen die hun
behoefte aan verlossing belijden , het tweede hen die de verlossing
ontvangen.
Zoals een andere Hebreeuwse schrijver eeuwen later getuigde van de
Messias: ‘Die Zelf onze zonden 7 in zijn lichaam heeft gedragen op het
hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid
leven; door zijn striemen bent u gezond geworden. Want u dwaalde als
schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de Herder en Opziener; van
uw zielen’ (1 Petr. 2:24, 25).
De zwijgende Lijder.
De profeet vervolgt: Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken
en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slacht-ing geleid wordt,
en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond
niet open’ (vs. 7).
De voorgaande twee verzen liepen vooruit op de dood van de Messias;
dit vers neemt ons mee terug naar wat aan zijn dood voorafging
- Zijn lijdzaam geduld onder bezoeking, zijn lankmoedigheid,
zachtmoedigheid in tegenwoordigheid van zijn volk. Hij werd voor hen
geleid ‘zonder weerstand te bieden’ als een lam, Hij stond voor hen
gelaten als een schaap, tot verdedigen in staat maar niet onverdedigd.
Twee keer wordt ons verteld ‘hij deed zijn mond niet open’, een feit
7
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Volgens de Rabbi’s: ‘In de laatste dagen zullen de vaders opstaan in de maand
Nissan en tot de Messias zeggen, ‘Efraïm, de Messias, onze Gerechtigheid, hoewel
wij Uw vaders zijn, toch bent U beter dan wij, omdat U alle zonden gedragen
hebt van onze zonen en op een harde en kwade mate over U rechtgesproken is
zoals niet heeft plaats gevonden noch over hen die vóór noch over hen die later
waren en dit alles vanwege de zonden van onze kinderen

dat telkens wordt opgemerkt bij het verhoor van Jezus en wat zijn
rechters trof, zowel Joden als Romeinen. (Matt. 26:62; 27:14). Zoals
is opgemerkt, ‘De martelaren stierven om wat ze gezegd hadden en
bleven zwijgen omdat ze niet wilden herroepen, Hij stierf om wat
Hij niet had gezegd en blijft nog zwijgen. ’ Alleen wanneer hij direct
aangesproken wordt in de Naam van God belijdt Hij dat Hij de Christus
was, de Zoon van de Gezegende. (Mc. 14:61, 62). Dit werd beschouwd
als een uiteindelijk bewijs van zijn godslastering en als voldoende grond
voor zijn veroordeling!
‘Door een onderdrukkend oordeel’.
‘Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn
tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden?
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. ’(vs. 8)
{(St. vert : Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen , en wie zal
zijn leeftijd uitspreken?]
De R. V. geeft ‘Door onderdrukking en gericht is Hij weggenomen’,
wat een betere betekenis heeft en het feit kenmerkt dat de Messias
zou worden afgesneden, niet door plotseling geweld (bijv. steniging),
dat zo vaak zijn leven had bedreigd (zie Luc. 4:29); Joh. 5:11, 18;8:59)
maar door een gerechtelijk, hoewel onrechtvaardig, oordeel. Een
andere voorstelling is, ‘Het werd geëist en Hij werd verantwoordelijk
gemaakt’; d.w.z. voor datgene waarvoor Hij niet verantwoordelijk
was in de betekenis van Psalm 69:5: ‘Wat ik niet geroofd heb, moet ik
toch teruggeven. ’Maar Dr. Lowth vertaalt, ‘Door een onderdrukkend
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oordeel werd Hij weggenomen (wat overeenkomt met de R. V. ) en 8
wie zal zijn levenswijze verklaren?’ Deze laatste woorden vertaalt de
R. V. met ‘Wie van zijn generatie bedenkt dat Hij was afgesneden?’ etc.
Hoe weinigen, indien er al waren, die aanwezig waren bij de dood van
Jezus hadden de geringste gedachte van de werkelijke reden van zijn
dood dat Hij werd geslagen - ‘voor de overtreding van mijn volk’ (St.
vert. ‘om de overtreding mijns volks is de plaag op Hem geweest’).
‘Geslagen - tot de Dood’.
Er is een goed bewijs dat de woorden ‘tot de dood’ in de originele tekst
na ‘geslagen’ kwamen, maar ze schijnen om de één of andere reden
door de Joden te zijn doorgehaald. Was het omdat zulke woorden te
veel overeen kwamen met de dood van Jezus? De vroege kerkvader
Origenes, gebruikte dit hoofdstuk in zijn twistgeschrijf met de Joodse
Rabbi’s van toen en legde speciaal de nadruk op de toegevoegde
woorden ‘tot de dood’. Was er een mogelijkheid geweest om zijn
argument te vermijden door de echtheid van de woorden te bestrijden,
dan zouden ze niet hebben nagelaten dat te doen. Zoals het was
erkenden ze het gewicht van zijn argument.
Twaalf Zuilen - Twaalf Stammen.

8

44

In de Mishna is geschreven dat er, voordat iemand werd gestraft voor een
ernstige misdaad, een verklaring werd afgelegd in de tegenwoordigheid van de
gevangene door de openbare omroeper: ‘Wie iets weet van zijn onschuld, laat
hem komen en het mededelen!’ (Tract, Sanhedrin Surenhus - par. 4, p. 233); aan
welk gedeelte de Gemara van Babylon toevoegt ‘voor de dood van Jezus werd
deze verklaring 40 dagen lang gedaan, maar er kon geen verdediging worden
gevonden. ’ Lowth voegt er aan toe, ‘Dit verslag, hoewel zeker en aantoonbaar
vals, illustreert de gebruikelijke gewoonte, die in het geval van onze Heer werd
weggelaten. ’ Onze Heer schijnt naar zo’n procedure te verwijzen in Joh. 18:20,
21 en Paulus in soortgelijke omstandigheden in Hand. 26:4, 5. De Gemara
(discussie, aanvulling), dat moet gezegd worden voor lezers uit de volken, is het
Commentaar op de Mishna, de text van de Talmud, het fundamentele wetboek
van de Joodse civiele en canonieke wet.

Er was een bijzondere zin waarin de Messias ‘geslagen werd’ (‘de plaag
op Hem geweest was’) voor het volk, dat Jesaja noemt ‘mijn volk’, dat
is Israël. Zij waren het enige volk dat ooit in een verbondsverhouding
met God had gestaan. De twaalf pilaren rond het altaar in Exod. 24
vertegenwoordigden de twaalf stammen en het was dus voor hen dat
het bloed van het verbond op het altaar werd gesprengd. Dit bloed wees
op de Ware Middelaar van het Nieuwe Verbond, de Messias Zelf, toch
stierf Hij niet ‘alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de verstrooide
kinderen van God tot één zou vergaderen’ (Joh. 11:52).
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5. ZIJN DOOD EN BEGRAFENIS
‘En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn
dood‘ (vs. 9).
Gekruisigde mensen werden, zoals ons verhaald wordt, door de
Romeinen met hun kruisen dichtbij het toneel van hun kruisiging
begraven, . Dr Lowth vertaalt: ‘Zijn graf was gesteld bij de goddelozen,
maar bij de rijke was zijn graftombe. ’ We moeten er nota van nemen
dat de goddelozen meervoud is, ‘de goddelozen’. ‘Rijke’ is enkelvoud,
‘de rijke man’. Ook ‘dood’ is meervoud, ‘in zijn doden’. Een feit dat de
uitzonderlijke en grondige dood van de Heilige Lijder kenmerkt, ‘een
geconcentreerde dood van talloze doden’. Deze vreemde profetie
betreffende de begrafenis van de Messias kon niet worden vervuld door
de één of andere mogelijke samenspanning of regeling vooraf, maar het
was precies overeenkomstig deze profetie dat Jezus van Nazareth werd
begraven. Ongetwijfeld was zijn graf voorbereid met dat van de twee
boosdoeners die met Hem gekruisigd werden. Hoe kon deze regeling
opzij worden gezet en Hij in het graf van een rijke man worden begraven?
Zeer weinigen van zijn discipelen waren rijk, nog minder konden een
graf in hun tuinen hebben gehad. Er was in ieder geval één (Jozef van
Arimathea) en zijn tuin grensde aan de plaats van de kruisiging. Hij was
in het geheim een discipel, maar toen belijdenis het moeilijkst was had
hij de moed om stoutmoedig naar Pilatus te gaan en om het lichaam
van Jezus te vragen. Dit legde hij in zijn eigen nieuw graf, wat in de rots
was uitgehouwen, ‘waarin nog nooit iemand was gelegd’ (Luc. 23:53).
Het was belangrijk dat het graf nieuw was, anders had kunnen worden
gesuggereerd, als om de opstanding te verklaren, dat de één of andere
grote profeet zoals Elisa daar was begraven en dat aanraking met zijn
gebeente Jezus weer in het leven teruggeroepen had, zoals in het geval
dat verhaald wordt in 2Kon. 13:21. Het is opmerkelijk dat, hoewel tot
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op dat ogenblik zondige handen het ergste aan Hem hadden gedaan,
alleen zijn discipelen Hem begroeven en wel die twee van de hoogste
Joden in het land, mogelijk beiden leden van het Sanhedrin, _ Jozef, de
rijke man en Nicodemus, de Farizeeër, een bestuurder en een leraar
van Israël.
Getuigenis van zijn Heiligheid.
Maar waarom zou voor een eregraf 9 worden gezorgd voor Iemand die
zo’n oneervolle dood stierf? Het was een getuigenis van zijn heiligheid
en oprechtheid van zijn wandel en omgang, ‘omdat hij geen onrecht
gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is ge-weest’ (vs. 9).
God beloonde Hem naar zijn rechtvaardigheid, overeenkomstig de
reinheid van zijn handen heeft Hij hem vergolden. Hij was heilig in daad
en woord. Hiervan getuigden velen. Judas beleed dat hij ‘onschuldig
bloed’ had verraden’ (Matt. 27:4). Pilatus zei telkens weer dat hij
‘geen schuld in Hem ‘vond (Joh. 19:4) [en ook Herodes niet], en zijn
vrouw waarschuwde hem ook om niets te doen te hebben met ‘deze
rechtvaardige’ (Matt. 27:19). De hoofdman getuigde ook dat ‘deze
mens rechtvaardig was’ (Luc. 23:47); en de berouwvolle boosdoener
dat ‘Hij niets onbehoorlijks gedaan had’! (Luc. 23:41).
Een gezegende Paradox.
‘Maar het behaagde Jahweh om hem te verbrijze-len’ (vs. 10).
Niet alleen onrechtvaardige rechters legden een zware last op Christus,
maar een andere hand, de hand van God, legde Hem nog zwaardere
lasten op. Hier hebben we een heilige paradox! We moeten natuurlijk
van de woorden ‘het behaagde’ elke gedachte scheiden van genoegen
in de zin van voldoening. Wij kunnen nooit begrijpen wat het de Vader
9

De begrafenis van onze Heer bleef echter die van een terechtgestelde misdadiger,
ondanks de liefdedienst van Jozef, want de toestemming er voor was ingewilligd
door Pilatus zelf en de overpriesters hadden permissie van hem om het graf te
bewaken door Romeinse soldaten en het zo zeker te doen als zij konden.
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kostte om zijn eigen Zoon niet te sparen, maar Hem voor ons allen over
te geven. (zie Rom. 8:32) Jahweh heeft geen behagen in de dood van
Hem die sterft, zelfs niet van schuldigen, hoeveel te minder in de dood
van zijn Heilige. Wat bedoeld wordt is dat het een deel van zijn eeuwige
raadsbesluiten was, die God besloten had te eniger tijd te vervullen,
want alleen door dat ‘verbrijzelen’ kon zegen komen voor een met de
zonde bevlekt universum. ‘Koren voor het brood wordt verbrijzeld’
(Hebr. dah-kah ) opdat het brood kan worden ten dienste van de mens.
Christus werd ‘verbrijzeld’ (Hebr. dah-chah ) opdat Hij zou worden tot
het brood des Levens voor een verloren wereld (Joh. 6:33, 51). Was
de Messias alleen mens geweest dan zou zijn verbrijzeling zelfs niet
hebben gebaat voor het volk Israël, één heilige mens kon hoogstens
één zondige mens verlossen.
Welk een offer van oneindige waarde was nodig om te voorzien in
de behoefte van een wereld van zondaren! De Verlosser moest een
werkelijk mens zijn - om het werk van een losser te doen - zoals de
‘goël’ 10 en om de prijs voor de verlossing te betalen. Maar hij moest
waarachtig God zijn opdat zijn verlossing van oneindige waarde zou
zijn. Niemand anders dan een goddelijke Verlosser kon de eisen van
een goddelijke Wreker tot het uiterste vervullen.
Het Grote Mysterie van het Lijden.
‘Hij maakte Hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer zal gesteld
hebben, ’ (vs. 10).
We moeten onderscheid maken tussen het lijden van de Heer op het
kruis van de kant van de mens en van de kant van God. Alleen God
kon verzoenend (A) lijden aanbrengen. Dit is de sleutel tot het grote
mysterie van het lijden van de Messias. Hij kon niet regeren over een
geslacht dat geen berouw had, noch over een niet verlost volk, aan
10
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Goël: een deel van goël betekent verlosser; gevolgd door dam = bloedwreker
en dan een naaste relatie, omdat het recht van lossing en de dienst van wreker
toekomen aan de naaste bloedverwant.

zijn heerlijkheid. moest zijn lijden vóórafgaan. Van de afschuwelijkheid
van de zonde hebben godsdienstige mensen geen begrip, noch van
de heiligheid van God. Zoals we hebben gezien, ‘God is Licht’ zowel
als ‘Liefde’. God moet trouw aan Zichzelf zijn. Al zijn volmaaktheden
moeten worden gewaarborgd en gerespecteerd. Dit was het geval
aan het kruis. Daar was het: ‘Goedertierenheid en trouw (waarheid)
ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. ’(Ps. 85:11).
Maar opdat God genade zou kunnen hebben met de zondaar zonder zijn
gerechtigheid in gevaar te brengen, werd de Messias het welbehagen
van de Vader, de door God Verlatene. Voor de blinde religieuze leiders
van Israël kon een verlaten Messias alleen maar een valse Messias zijn.
‘Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. - laat Hij nu
van het kruis afkomen en wij zullen in Hem geloven’. ‘Hij vertrouwt op
God - laat Hij Hem nu redden als Hij behagen in Hem heeft! Want Hij
heeft gezegd: Ik ben God’s Zoon’ (Matt. 27:42, 43) Terwijl zij zo spraken
vervulden ze onwetend Psalm 22:8, 9 en bewezen ze zijn Messiasschap,
want van deze psalm wordt toegegeven dat ze Messiaans is. Maar
waarom riep Hij het in de duisternis uit,
‘Eli, Eli, Lama Sabachthani. ?’
Op dat ogenblik werd Hij het Antitype van elk zondoffer van alle eeuwen
af. Daar werd Hij verteerd (Hebr. , sah- raph ) en in het stof van de dood
gebracht voor het volk (zie Lev. 4:21; Ps. 22:15). Daar leed Hij eens ‘voor
de zonden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons
tot God zou brengen. ’(1 Petr. 3:18). Dus, hoewel intrinsiek
(innerlijk) nooit heiliger dan in zijn dood, werd Hij behandeld zoals de
zondaar verdiende, terwijl Hij ‘door de Eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos
aan God heeft geofferd’ (Hebr. 9:14) Had God Hem anders behandeld
dan Hij deed toen Hij daar hing als het zondoffer en de Plaatsvervanger
dan zou Hij de zonde oogluikend hebben toegelaten en zijn eigen
heiligheid in gevaar hebben gebracht. Aanschouw dan de oneindige
liefde van God daarin dat niet wij het waren die God liefhadden,
maar Hij die ons liefhad en zijn Zoon zond om een zoenoffer (P) te zijn
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voor onze zonden. Beschouw ook zijn oneindige heiligheid, dat zelfs
wanneer zijn eigen geliefde Zoon de plaats van de schuldigen innam, Hij
Hem niet spaarde, maar aan Hem de volledige straf uitoefende die het
gevolg was van de zonde. Werd Christus de borgtocht voor zijn volk?
Dan moest het Hem ‘slecht vergaan’, tot het uiterste (Spr. 11:15) ‘God
bevestigt zijn liefde voor ons [hierin], dat Christus voor ons gestorven
is toen wij nog zondaars waren’ (Rom. 5:8) De volgende woorden
openbaren de heerlijke uitkomst er van.
Een drievoudige heerlijkheid.
‘Hij zal nakomelingen zien en een lang le-ven hebben en het voornemen
van Jahweh zal door zijn hand voortgang (zaad) hebben’ (vs. 10).
Joodse leraars hebben het bezwaar gemaakt dat (‘zaad’= zeh-rag)
‘nakomelingen’, letterlijk altijd oorsprong betekent en dat het daarom
niet waar kon zijn van Jezus dat ‘Hij zaad zou zien’, want Hij had niets.
Maar wat betreffende Gen. 3:15, als Jahweh-Elohim tot die oude slang,
de duivel, zegt, ‘Ik zal vijandschap zetten ... tussen uw zaad en haar
zaad?’ Hier gaat het niet om het letterlijke zaad van Satan, maar om
zijn geestelijke navolgers. Inderdaad, het woord werd vaak in deze
betekenis gebruikt door schrijvers (na-bijbelse?). Het zaad van een
religieuze leraar zijn zijn discipelen. Zelfs tijdens zijn aardse dienst had
Jezus een paar discipelen - ongeveer vijfhonderd - om zijn Persoon
vergaderd, een geestelijk zaad ter juister tijd geboren in afwachting van
zijn verzoenende dood, zonder welke Hij, zoals Hij zegt, alleen zou zijn
gebleven. ‘Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij
alleen; maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht’ (Joh12:24) Dit is ‘het
zaad’ voorzegt in Psalm 22:30. ‘Het nakroost zal hem dienen, er zal van
de Here verteld worden aan het komende geslacht’. Maar niet alleen
zou Hij zijn zaad zien, maar Hij zal een ‘lang leven hebben’. Hoewel
‘weggenomen op de helft van zijn dagen’, zou Hij in de opstanding de
aarde en de hemelen, het werk van zijn handen overleven (Ps. 102:25,
26). De opstanding is de sluit(hoek)steen van het werk van Christus. Hij
‘had macht om zijn leven af te leggen en Hij had macht het wederom te
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nemen. ’ Dit laatste was evengoed het bevel van de Vader als het eerste
(Joh. 16:10). Gekruisigd als een misdadiger, is Hij gerechtvaardigd voor
het universum door zijn opstanding en ook ‘verklaard als God’s Zoon
in kracht’ (Rom. 1:4). Daardoor is ook de gelovige verzekerd van zijn
volkomen rechtvaardiging. (Rom. 4:25) - al zijn zonden zijn voor eeuwig
weggedaan omdat zijn Zekerheid is opgestaan - en verzekerd van zijn
eigen opstanding en de wereld van haar zekere veroordeling, want
Degene die zij hebben gedood is aangewezen als hun toekomstige
Rechter (Hand. 17:31).
Tegenwoordige voorspoed.
Ondertussen ‘zal het voornemen van Jahweh door zijn hand voortgang
hebben. ’ Wat is dit anders dan het roepen van be-rouwvolle zondaars
tot Hemzelf en in het bijzonder in de tegenwoordige eeuw, het
bijeenvergaderen uit Joden en uit de volken van een volk tot zijn naam
(Hand. 15:5). Dit werk vertrouwt Hij niet aan een ander toe, maar voert
het op doelmatige wijze uit door zijn Geest door de prediking van het
evangelie. Wanneer dat beëindigd is, de gemeente bijeenvergaderd,
de oogst van de aarde verzameld (er zullen geen aren achtergelaten
worden om in die dag te worden nagelezen), dan zullen de volgende
woorden worden vervuld.
Toekomstige verzadiging.
‘Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn
kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en
hun ongerechtigheden zal hij dragen. (vs. 10).
God zal Hem dan volledig terug betalen voor al zijn lijden en de
vreugde die voor Hem lag, waarvoor ‘Hij het kruis heeft verdragen en
de schande heeft veracht’ (Hebr. 12:2), zal op volmaakte wijze van Hem
zijn. Dit is toekomst, de ‘rechtvaardiging van velen’ is een tegenwoordig
werk. De gebruikelijke uitleg is de voor de hand liggende ‘Hij zal velen
rechtvaardigen’ in de enige ware betekenis van rechtvaardigen, dat is,
‘rechtvaardig achten’. Maar de kantlijn van de R. V. heeft ‘rechtvaardig
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maken’ wat aarzeling bij de vertalers verraadt. Kelly vertaalt, ’Door
zijn kennis zal Uw rechtvaardige knecht de velen in rechtvaardigheid
onderwijzen’. Een verwijzing naar Dan. 12:3 laat zien dat deze vorm van
de letterlijke wortel deze betekenis van onderwijzen in gerechtigheid
in ieder geval soms, indien niet altijd, moet hebben. ‘Zij die velen tot
rechtvaardigheid doen keren ‘ betekent eenvoudig ‘de onderwijzers van
de velen in gerechtigheid.
‘Door zijn Kennis’.
Wat de uitdrukking ‘door zijn kennis’ betreft, is het objectief ‘door Hem
te kennen’, of subjectief ‘door de kennis die Hij bezit?’ Het Hebreeuwse
taaleigen pleit voor het laatste. Door zijn eigen kennis - die geest van
kennis die op Hem rust, onderwijst Hij zijn volk en leidt ze ‘in de rechte
sporen om zijns naams wil’ (Ps. 23:3). ‘De velen’ brengt ons terug naar
hoofdstuk 52:14, 15, ‘vele volken’, terwijl zo de de gehele profetie
aanéén gebonden en verder gebracht wordt naar het volgende vers
waar ‘de grote’ (in de King James) ook moet zijn ‘de velen’ en hier
wordt van Hem gezegd, ‘en hun ongerechtigheden zal Hij dragen’. Let
er op dat de volgende woorden niet gelezen moeten worden als ‘Want
Hij zal dragen’ (St. vert. ), etc. alsof ze de voorgaande zin verklaren,
maar ‘en Hij zal dragen’, als een aanvulling. (N. B. G. ). D. w. z. , naast
‘onderrichten in gerechtigheid’, wat nooit de zonde kon wegnemen,
zal Hij hun ongerechtigheden dragen en zo op doeltreffende wijze
hun vergeving teweegbrengen. De Messias neemt vrijwillig de plaats
in van lijden, smaad en dood die de zondaar verdient en draagt de
ongerechtigheden van zijn volk. Op deze grond kan God rechtvaardig,
onmiddellijk en eeuwig iedere zondaar vergeven, of hij Jood of uit de
voken is, ‘die in Jezus gelooft’ (Rom. 3:26) Niets anders kon helpen, niets
meer is nodig. ‘Daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet
afdoen; en God doet het opdat men voor zijn aangezicht vreze’ (Pred.
3:14).
De Buit en de Machtigen.
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‘Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij
de buit verdelen’ (vs. 12).
Dit is verklaard alsof het betekent dat Satan en zijn gevallen engelen
gedeel-telijk overwinnaars zullen zijn met de Messias in het eeuwen
lange conflict tussen goed en kwaad en met Hem de buit delen, maar
dat is een grove dwa-ling. De machten van het kwaad schijnen vaak
de overwinning te behalen, maar hun grootste overwinningen zijn hun
grootste verliezen en als het lijkt dat God verliest, dan heeft Hij zijn
grootste overwinningen behaald; het kruis van Christus bewijst dit.
Satan is nooit geweest en zal nooit in de geringste mate de werkelijke
overwinnaar zijn; hij zal in de hel niet regeren, maar daar voor eeuwig
de meest vernederde en meest ellendige van al de vijanden van God
zijn. De vertaling van Dr. Lowth vindt bij velen instemming: ‘Daarom zal
Ik Hem de velen geven als zijn deel, en aan de machtigen zal Hij deel
hebben als zijn buit’ (zie St. vert. ) Maar waarom zou de Almachtige
Overwinnaar de buit slechts delen ? Omdat allen niet zullen instemmen
om de opstandige gelederen te vergelden en zo moeten delen in het
lot van de grote leider van de opstand - Satan. Allen die zich vrijwillig
overgeven worden de zegetekens van de overwinning van Christus en
zullen haar vruchten genieten met Hem. Misschien kan ‘de machtigen’
verwijzen naar de verlosten van Israël, ‘de velen ‘ naar de geredden uit
de volken.
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6. ZIJN UITEINDELIJKE
OVERWINNING
Dit alles bewijst de grootheid van de uiteindelijke overwinning van de
Messias, die universeel door vriend en vijand erkend zal worden. Aan
het eind geeft de profeet vier redenen voor dit glorieuze resultaat. (vs.
12).
Zijn Leven Uitgegoten.
‘Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. ’ Dit deed Hij toen Hij
het bloed van zijn leven stortte op Golgotha. Het lijden van Christus was
essentiëel; ‘Christus móest sterven’, al zijn krachtige werken of woorden
van genade konden niet één ziel hebben verlost. ‘Zonder bloedstorting
is er geen vergeving’ (Hebr. 9:22). De dood moest volgen. Bloed dat in
de aderen stroomt betekent leven, gestroomd uit de aderen betekent
het de dood. Daarom zijn het brood en de beker bij het avondmaal van
de Heer gescheiden, want daarin wordt zijn dood voorgesteld.
Het bloed en het water dat uit zijn gewonde zijde stroomde op het
kruis bewees aan allen de werkelijkheid van zijn dood. Ook was er
geen ruimte meer voor twijfel aan zijn opstanding. Zijn lichaam was
zichtbaar, herkenbaar, tastbaar. De vijf littekens van de kruisiging bleven
om hun identiteit te bewijzen met dat waarin hij geleefd had en stierf,
hoewel allotropisch 11 , als de uitdrukking veroorloofd is, veranderd
door goddelijke kracht.
11
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‘Allotropie’ is de eigenschap die bepaalde elementaire stoffen,
zoals koolstof, zuurstof, zwavel, fosfor bezitten onder verschillende
bestaande toestanden of modeficaties en die verschillende
fysische en chemische eigenschappen vertonen.

Onder de overtreders geteld.
‘En onder de overtreders werd geteld. ’ Dit werd vervuld
toen de Messias op Golgotha tussen de boosdoeners hing, die
vermoedelijk zowel moordenaars als rovers waren (zie Marc. 15:7,
waar ‘die’ meervoud is). Maar in een bepaald opzicht wordt iedereen,
in het bijzonder van het Joodse geslacht, ‘geboren onder de wet’, een
overtreder bij het ingaan van de leeftijd van de verantwoordelijkheid
en wordt in deze zin ‘onder de overtreders geteld’. Maar de Messias
was zonder overtreding, want Hij nam al de geboden van God in acht,
Hij verheerlijkte de wet en maakte haar groot (Jes. 42:21 St. vert. ), Hij
was ‘heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars’ (Hebr.
7:26) en dus in een aparte klasse door Zichzelf, tot het moment voor
Hem kwam om een plaats onder hén in te nemen in zijn dood, toen
‘werd Hij onder de overtreders geteld’. Er ontbrak geen enkel element
van vernedering aan. Zeker, om het unieke van zijn dood te kenmerken
zal zij eenzaam gebeuren, want God zal alle andere voltrekkingen
uitstellen. En als Hij in gezelschap moet sterven, dan moeten zij zijn
eigen discipelen zijn, getrouw tot de dood, martelaren voor zijn
gezegende zaak en als het volk in enig opzicht een aandeel in zijn offer
zal hebben, zal dat zijn als treurenden, die wenen om hun Messias aan
de voet van het kruis. Maar heel anders was de werkelijkheid. Hij stierf
verraden, miskend, verlaten door zijn discipelen, omringd door een
spottende schare van zijn eigen volk en in gezelschap van het uitschot
van het Joodse gepeupel. Elke vreemdeling in Jeruzalem zou Hem en
hen gemakkelijk verwarren. De vriend van tollenaars en zondaars stierf
tussen twee boosdoeners, maar nam één mee als een trofee naar het
Paradijs.
De Goddelijke Zondedrager.
‘Terwijl hij toch veler zonden gedragen heeft. ’ Dit is een derde reden
voor zijn verhoging. Sommigen willen ons doen geloven dat Christus
slechts stierf als een voorbeeld van zelfopoffering. Maar de essentie
van zelfopoffering is dat er iemand is die redding nodig heeft. In een
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stormachtige zee te springen waarin niemand verdrinkt, zich in een grote
brand te storten waarin niemand in gevaar verkeert om te verbranden,
zou de handeling zijn van een dwaas of zelfmoord. Christus ging niet
naar het kruis louter als een voorbeeld van zelfopoffering, hoewel Hij
dat was, maar om zondaars te redden van het oordeel dat hen toe
kwam. Het was dus als de Plaatsvervanger dat ‘Hij de zonden van velen
droeg’. Dit is weerzinwekkend voor de eigengerechtige godsdienstige
of moralist, voor de overtuigde zondaar brengt het vergeving en vrede.
Het is goed om op het woord ‘velen’ te letten. Christus gaf Zichzelf tot
een losprijs voor allen’ (1 Tim. 2:6), maar als het een kwestie is van
zonden dragen dan is het voor ‘velen’. ‘Christus is, éénmaal geofferd om
[de] zonden van velen te dragen’ (Hebr. 9:28). Die dood was voldoende
voor allen, krachtdadig voor velen. Ze was een mogelijkheid voor het
gehele geslacht, ze was alleen krachtdadig voor hen die geloven. Als
Zekerheid voor het Nieuwe Verbond werd Hijzelf het slachtoffer van het
Verbond en droeg de zonden van het Verbondsvolk.
Zo wordt in de Schrift altijd het zonden-dragen gezien. Op de Grote
Verzoendag waren er twee bokken. De eerste werd gedood en haar
bloed werd in het heilige der heiligen gedragen door de hogepriester en
éénmaal op de genadetroon gesprenkeld en zeven keer er vóór. Dat was
een verborgen handeling tussen Jahweh en de Hogepriester en hoewel
bij deze gelegenheid de Verzoening (A) alleen het volk Israël betrof,
toch was in het antitype, toen Christus werd geofferd als de Verzoening
(A) voor de zonde, zijn werk met het oog op het hele mensengeslacht
en niet op een afzonderlijk lid van de mensheid, maar was daarbij
potentiëel betrokken. Voor allen werd de voorziening gemaakt. God
kan nu rechtvaardig, zonder compromis van een enkele heilige eis, zijn
handen in genade uitstrekken tot iedere zondaar. Maar wanneer met
het bloed van de eerste bok was afgehandeld, dan werd de andere bok
(azazel , letterlijk, de bok van vertrek, de weggaande bok) genomen en
Aäron legde zijn beide handen op diens kop en beleed over hem al de
ongerechtigheden van de kinderen van Israël en al hun overtredingen
in al hun zonden, die leggende op de kop van de geitebok en zond hem
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dan weg door de hand van iemand die daarvoor gereed stond naar de
woestijn en de bok droeg op zich al hun ongerechtigheden naar een
onvruchtbaar land en werd vrijgelaten in de woestijn. (Lev. 16).
Het bloed in het heilige der heiligen voldeed aan de eisen van God. De
geitebok die hun zonden wegdroeg voldeed aan de behoeften van het
volk van God. Wanneer een zondaar gelooft in Christus dan wordt hij in
een verborgen familie ingevoerd: ‘al hun zonden werden gedragen op
Golgotha. ’
Het woord vertaald met ‘een onbewoond land’ (Ki. Ja ) of ‘onvruchtbaar’
(N. B. G. ) is correcter ‘afgezonderd’, zoals in de kantlijn, (zie St. vert.
Lev. 16:22) Het komt voor in 2Kron. 26:21 onder verwijzing naar de
‘afzondering’ van de melaatse koning Uzia, uit het huis van de Heer
en wordt in Jesaja 53:8 ge-bruikt’ dat hij is afgesneden uit het land der
levenden’ De hogepriester kwam terug om te getuigen dat hij krachtens
het gesprenkelde bloed het aangezicht van God had gezien en leefde;
de bok kwam nooit terug en zo werden de zonden die ze droeg in type
voor eeuwig weggedaan. De grote verzoendag kreeg haar antitypische
vervulling toen Christus bijna 2000 jaar geleden werd gedood. Strikt
gesproken, heeft het eerste deel van die dag zich afgespeeld in deze
eeuw. De hogepriester is in het heiligdom en zijn priesterlijke familie
wacht op Hem dat Hij te voorschijn zal komen en hen tot Zich op zal
nemen. Het aspect van zijn werk als van de geitebok zal alleen worden
uitgevoerd wanneer het overblijfsel van Israël als natie berouw heeft.
Dan zullen zij begrijpen dat de Messias, als het slachtoffer, hun zonden
heeft weggedragen. Inderdaad, de zonden van allen die geloven zijn
reeds ‘wegedaan zover het oosten is van het westen’ (Ps. 103:12);
‘wit gemaakt als sneeuw’ (Jes. 1:18), ‘weggevaagd als een nevel’ (Jes.
44:22), ‘achter God’s rug geworpen’ (Jes. 38:17), ‘in de diepten der zee
geworpen’ (Micha 7:19), ‘vergeven en er wordt niet meer aan gedacht’
(Jer. 31:34).
Bemiddeling voor de Overtreders.
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‘en voor de overtreders gebeden heeft. ’ Deze woorden werden
indrukwekkend geïllustreerd in het gebed van ‘de Messias’, ‘Vader,
vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luc. 23:34). Het verband
toont aan dat zij die in het bijzonder in dit gebed zijn ingesloten,
de romeinse hoofdman en de soldaten waren die de daad van de
kruisiging volbrachten. Het gebed werd die zelfde dag beantwoord
door hun bekering (zie Matt. 27:54; Marc. 15:39; Luc. 23:47). Maar
het werd in bredere zin vervuld op de Pinksterdag, hoewel zelfs toen
niet uitputtend. 12 Het is sinds die tijd doorgegaan. Christus komt nog
tussenbeide voor overtreders en iedere dag breidt Hij zijn handen uit
naar een ongehoorzaam en opstandig volk (Jes. 65:2), die voor hun
zonden voor ‘vele dagen’, zoals Hosea voorzegt, ‘zonder een koning. .
. en zonder een offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim’
zijn geweest. (Hos. 3:4). Maar zelfs uit hen roept God een overblijfsel
naar de uitverkiezing der genade (Rom. 11:5) en bezoekt Hij ‘de volkeren
om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam’ (Hand. 15:14) om
samen ‘de gemeente die zijn lichaam is’ te vormen. Maar ‘de Verlosser
komt voor Sion voor hen die zich in Jacob van overtreding bekeren’ (Jes.
59:20), ‘daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en Jahweh, hun God,
zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot Jahweh en tot zijn
heil - in de dagen der toekomst’ (Hos. 3:5).

12
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De toekomstige tijd wordt gebruikt met vav ‘conversive’ (onvoltooid?)
inplaats van de verleden tijd als elders, om het feit aan te duiden
dat de handeling, hoewel begonnen, nog niet is voltooid.

APPENDIX 1 - HET DUBBELE
AUTEURSCHAP VAN JESAJA
Uit de in het leven geroepen theorie door de Hogere Kritiek betreffende
het dubbele of meervoudige auteurschap van het boek ‘Jesaja’, zal in
hun voor-opstelling blijken, dat er in de Bijbel niet zoiets is als:
Profetie in de Betekenis van Voorzegging.
Dit te erkennen zou het toe-geven zijn van het miraculeuze; in hun
ogen een reductio ad absurdum . Een zeker algemeen bekende
afbrekende criticus schreef: ‘Het wordt nu algemeen erkend (een
typische uitdrukking van deze schrijvers, die gemakkelijk is als wordt
aangenomen wat moet worden bewezen) dat het wezenlijke deel
van de Bijbelse profetie niet ligt in het voorzeggen van mogelijke
gebeurtenissen... In geen enkele profetie kan worden aangetoond
dat ze letterlijke voorzegging van ver verwijderde historische
gebeurtenissen insluit’. Een ander bevestigt, ‘De profeten voorzeggen
nooit ver verwijderde gebeurtenissen. ’ Waarom deze benadrukking,
‘ver verwijderd?’ Wordt het toegegeven dat zij een jaar konden
voorzeggen, of zelfs een maand in het voren? Zou dit niet wonderlijk
zijn en de mogelijkheid van het grotere insluiten? Volgens deze leraars
filosofeerden de Oud Testamentische profeten over voorbijgaande of
voorbijgegane gebeurtenissen; nooit voorzegden ze de toekomst. Door
deze voorstelling kunnen we allen profeten zijn. Het is tegenwoordig
niet moeilijk om het weer van gisteren te voorspellen. Maar iemand zal
uitroepen, ‘Geen voorzegging in de Oud Testamentische profetieën!’
Wat maken de critici van de Messiaanse profetieën? Ontkennen dat
die er zijn! Wat betreffende de voorzeggingen van de verwoesting van
Babylon, etc. ? Dateer hun stellige verklaring later. Wat betreffende
de beloften van het herstel van Israël? Antidateer hun vervulling! Het
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zal voor elke godvrezende christen voldoende zijn zich te herinneren
dat onze Heer telkens weer Oud Testamentische profetieën op Zichzelf
toepaste (Mc. 14:2;Luc. 24:27, 44; Joh. 5:46) en dit ook op een heel
opvallende wijze deed na zijn opstanding.
Hebben de Critici het Altijd Verkeerd?
De theorieën van de critici moeten echter ten koste van alles worden
verdedigd. Schriftgedeelten zoals het boek Daniël of het gedeelte
van Jesaja dat we nu bespreken, die beweren een gedetailleerd
verslag van toekomstige gebeurtenissen te bevatten, moeten worden
voortgezet tot een datum later dan deze gebeurtenissen. De logische
gevolgtrekking zou dan zijn dat grote delen van deze profetieën nog
helemaal niet zijn geschreven, want het is zeker dat sommige van de
daarin voorzegde gebeurtenissen nog toekomst zijn. Wanneer, om
slechts één voorbeeld aan te halen, is de berg Sion vastgesteld op de
top der bergen, of zijn alle naties als rivieren er naar toe gevloeid? Zijn
zwaarden nu tot ploegen geslagen en spiesen tot sikkelen? (St. vert.
Jes. 2:2, 4) Dit was nog toekomst gedurende de laatste oorlog en zekere
pessimisten twijfelen of het zelfs vandaag dichtbij is.
Nuttige Vervalsingen!
Vervalsingen zijn documenten die niet opbouwen, maar volgens de
afbrekende critici zijn de profetieën door vervalsingen vanwege dat
alles van nut. De moraliteit van de Schrift zou niet van een hoge orde
zijn als vervalste bewijsstukken, universeel veracht door rechtschapen
mensen, toch overeenkomstig hun gehalte zouden kunnen opbouwen.
De Joden echter, van wie mag worden verondersteld dat ze het meest
van hun eigen nationale geschriften weten, waren zich nooit bewust
van twee of meer Jesaja’s. Zij ontvingen het boek van hun vaderen
als het werk van één auteur; Josephus, de nationale historicus, wist
slechts van één Jesaja en Ben Sira, verwijst in het boek van Jezus Sirach
48:24-28, naar de openingswoorden van Jesaja 40 als van ‘Jesaja’. De
‘Modernisten’ weten echter beter. Zij zijn er heel zeker van dat zij het
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goed hebben. Zij hebben sterke subjectieve redenen voor dit gevoel.
Het is alsof een gezelschap Chineese mandarijnen een resolutie
aanneemt die zegt dat de ‘Idylls of the King’ werden geschreven vóór
de ‘Canterburry Tales’ op grond ervan dat koning Arthur leefde vóór
Richard de Tweede. Dat zou een glimlach doen verschijnen maar
niemand overtuigen. Zijn de Joden uit de tijd van onze Heer, terwijl
ze dichter bij de bron van hun eigen geschriften stonden, niet minder
aannemelijk bedrogen door vervalsingen dan moderne critici door de
eisen van hun lievelingstheorieën?
Bewijsgronden Verkeerd!
De hogere critiek bevestigt, ‘zo duidelijk als voor een kind’, dat de
hoofdstuk 1-39 van de collectie genaamd ‘Jesaja’ gericht is tot Israël
in Jeruzalem en hoofdstuk 40-65, ‘zo duidelijk als woorden het maar
kunnen bevestigen’, tot Israel in Babel. Het is geen onbekend oogmerk
in twistgeschrijf, wanneer bewijsgronden schaars zijn, te getuigen dat
er geen nodig zijn. Geen van de bovengenoemde verklaringen echter
zijn goed gefun-deerd. Hoofdstuk 13 en 14 13 , zoals juist is aangetoond,
verwijzen duidelijk naar de val van Babel. Aan de andere kant lezen
we in hoofdstuk 40:2 ‘Spreekt tot het hart van Jeruzalem’, en in vers 9,
13

‘Bible Investigator’ van 1909-1910, waaraan ik mijn verplichting erken voor het
gereed maken van dit artikel. Zijn er twee Jesaja’s?’ p. 262, door J. Urquhart.

anders tot gericht zijn? Deze moeten, veronderstel ik, de tussenvoegingen van nog
een andere Jesaja zijn. Het doet iemand denken aan de cirkels en de bijcirkels,
verzonnen voor de gelegenheid, van het systeem van Ptolomeüs. Zoals terecht
gezegd is: ‘Iedere wilde theorie kan worden ‘bewezen’ als men eenvoudig ,
zonder slot of zin, alle tegengestelde bewijs te niet kan doen’. Het bewijs van de
‘modernist’ van de late datum van Daniël is grotendeels een filologisch bewijs
gebaseerd op bepaalde griekse woorden, maar de papyri van Elephantine,
die zorgvuldig gedateerd zijn, hebben aangetoond dat deze woorden gebruikt
werden ten tijde van de traditionele datum van Daniël. Als deze woorden tegen
het inzicht van de modernisten waren geweest dan zouden ze allang opzij gezet
zijn als ‘ongetwijfelde tussenvoegingen’.
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‘Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht
vreugdebode Jeruzalem’. Hoe kunnen zulke woorden bedoeld zijn voor
Israël in Babel wanneer ze ergens
‘Het Volk dat Geboren Zal worden’.
(Ps. 22::32) Een andere reden tegen het profetisch karakter van het
tweede deel van het boek is, dat beweerd wordt, dat het gericht is tot
een levend volk, want hoe zou een man een generatie kunnen troosten
die nog niet geboren was? Maar is het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat
een stervende vader woorden van troost zou schrijven aan zijn kind dat
na zijn dood geboren zal worden ? God’s Woord wordt telkens weer
geschreven aan hen die nog niet geboren zijn. In de voorzegging van
Jesaja 25:7, dat God ‘de sluier zal vernietigen, die alle natiën omsluiert,
en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn, ... de dood
vernietigen... de tranen van alle aangezichten zal afwissen’ (men zou
inderdaad al deze hoofdstukken willen aanhalen), is daar geen troost
zelfs voor onszelf? Maar gelovige Israëlieten kunnen getroost worden
door de gedachte dat het op de één of andere dag zo zal zijn. Een ander
feit dat deze theorie nodig maakt voor het verstand van de hogere
critiek is dat Cyrus wordt genoemd in hoofdstuk 44:28 en 45:1, want
hoe kon een man worden genoemd vóór zijn geboorte? Maar waarom
moet dit ongelooflijk worden genoemd? Cyrus is niet het enige geval
in de Bijbel. Ismael, Isaäk, Salomo en Josia (1Kon. 13:2) zijn andere
voorbeelden en Johannes en onze Heer Zelf in het Nieuwe Testament.
Inderdaad, Josia werd veel langer voor zijn geboorte vermeld dan Cyrus
in deze hoofstukken, als we hun traditionele datum accepteren.
‘Dingen die hierna komen zullen’
(St. vert. Jes. 41:23)) Voorzeggingen in Jesaja 40 en 66 te ontkennen
is in flagrante tegenspraak met de Geest van dit gedeelte, wat niets
te betekenen heeft als het niet voorzeggend is. Het hele bewijs aan
het begin van het tweede gedeelte van Jesaja, betreffende de eerste
plaats van Jahweh over iedere rivaal, rust op zijn bekwaamheid
toekomstige gebeurtenissen te voorzeggen. Hij daagt de afgoden uit
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om hetzelfde te doen. ‘Breng uw rechtsgeding voor, zegt Jahweh; voer
uw bewijsgronden aan zegt de Koning van Jacob. Laten zij aanvoeren
en ons bekend maken wat er geschieden zal. . . geef te kennen wat in
de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij goden zijt’ (Jes. 41:21,
23) en dan verschijnt het woord opeens dat ongetwijfeld naar Cyrus
verwijst, ‘Ik heb uit het noorden iemand doen opstaan, en hij zal (is
gekomen. N. B. G. ) komen’ (vs. 25).
Dan vraagt Jahweh opnieuw in vers 26, ‘Wie heeft het van de aanvang
af bekend gemaakt, zodat wij het weten?’ en nadat over Babel het
gericht is voorzegd, noemt Jahweh (Hst. 44:28) Cyrus als de toekomstige
bevrijder van Israël en dit voordat Hij belooft dat Hij voor hem de deuren
zal openen etc. , en hem zal gebruiken voor de verwoesting van Babel.
Jahweh Daagt alle Rivalen uit.
‘Vraagt Mij naar de toekomstige dingen , vertrouwt Mij mijn zonen en
het werk mijner handen toe’ (Jes. 45:11) En dan lezen wij tenslotte in
het volgende hoofdstuk: ‘Ik immers ben God, en er is geen ander, God,
en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig
en vanouds wat nog niet geschied is ; die zeg: Mijn raadsbesluit zal
volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen. ’(vs. 9, 10) Zeker
niemand met eergevoel zou eisen geloof te hebben in vooruitziendheid
die hij niet bezat of in ontdekkingen die hij nooit gedaan had en toch laat
de Hogere Critiek de schrijver, die zij ‘de Grote Onbekende’ noemen,
deze documenten (zelfs Cheyne erkent volgens eigen getuigenis dat
ze profetisch zijn) vervalsen en maakt God tot partij in het bedrog en
inplaats van de hele handelwijze te veroordelen, bekrachtigen ze haar.
Het zou even waar zijn om kleur in een regenboog te ontkennen als
voorzegging in profetie. Als in hoofdstuk 40 een profetie begon door een
nieuwe profeet dan zou zijn naam zeker verschijnen aan het begin van
dat gedeelte volgens de onveranderlijke gewoonte. De afwezigheid van
een nieuwe naam toont dat het door dezelfde schrijver is geschreven
die het eerste gedeelte van de profetie uitsprak.
De Eenheid van het Auteurschap van het Boek.
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Een andere reden om te geloven in de eenheid van het auteurschap zijn
de aanhalingen uit het tweede gedeelte in profetieën die voorafgaan
aan de datum er voor bepaald door de Critiek. Zo is Jer. 31:35 een
aanhaling van Jesaja 51:15: ‘Die de zee opzweept, zodat haar golven
bruisen, wiens naam is Jahweh der heerscharen. ’ Hoe kon Jeremia,
schrijvende onder de regering van Zedekia, citeren van een boek dat
naar veronderstelling geschreven werd na de ballingschap? Nog eens,
hoe kon Zefanja, die schreef onder de regering van Josia (d.w.z. , in de
7de eeuw B. C), citeren zoals hij in hoofdstuk 2:15 doet uit Jesaja 47:8,
10: ‘die bij uzelf zegt: ik ben het en niemand anders (naast mij)?’ Het
Hebreeuwse woord voor ‘naast’. aph-see komt alleen in deze twee
gevallen voor. Een derde voorbeeld is Nahum 1:15, dat iets later dan
Jesaja is geschreven, wat duidelijk aan Jesaja 52:7 is ontleend, ‘Hoe
lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede
aankondigt’. In werkelijkheid sluiten Jesaja 40 en hfst 39 volmaakt in
elkaar. Hiskia wordt getroost door de verzekering dat het dreigende
oordeel niet in zijn dagen zou plaats vinden. Werden dan zij die dat
oordeel moesten ondergaan zonder troost gelaten? Nee, hun wordt
verzekerd dat het oordeel een einde zal hebben.
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APPENDIX 2 - WIE WERD
DOORSTOKEN?
Betreffende Zach 12:10, ‘Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken
hebben’ (‘Zij zullen op Mij schouwen die zij doorstaken ‘AV), schreef
de profeet eh-lay , ’op Mij’, of eh-layv, ‘op Hem? In de gebruikelijke
uitgave van de Hebreeuwse Bijbel hebben we het eerste. De Joodse
gezaghebbers die een appendix maakten op de Revised. Version in 1896
zeggen ons te lezen, ‘En zij (d.w.z. , het huis van David en de inwoners
van Jeruzalem) zullen mij aan-schouwen, van wege Hem, die zij (i. e. ,
de volken die tegen Jeruzalem opko-men) hebben doorstoken. ’
Maar dit is, zoals Dr. A Lukyn Williams opmerkt, ‘Een ontstellende
vertaling’, want hoe kan ‘van wege Hem die’ verkregen worden uit eth
asher? Eth kan duidelijk het volgende asher als een voorwerp (doel)
aanwijzen, het kan niet worden vertaald door ‘vanwege’. Bovendien,
laat het gedeelte zich lezen alsof er hier een verandering van onderwerp
was? Moeten niet zij die ‘doorstaken’, naar de natuurlijke volgorde der
gedachten, dezelfden zijn als ‘zij die op Hem zien?’.
Wat betekent dan ‘doorsteken’? Het is niet genoeg het te laten
betekenen: het lijden van veel pijn en angst door God vanwege de
zonde van zijn volk. Nergens in de Schrift vinden we dah-Kar met deze
betekenis. Naar het schijnt, sluit het altijd de dood in (bijv. zie hfst.
13:8).
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APPENDIX 3 - DE RABBI’S EN
DE MESSIAS
Vroegere Joodse uitleggers betwistten niet de toepassing van dit
hoofdstuk op de Messias. Feitelijk spreekt Jonathan Ben Uzziel
uitdrukkelijk in die zin in de Chaldeeuwse parafrase, zo past de Talmud
van Babylon (in Tr. Sanhe-drin) Jesaja 53:4 toe op de Messias. Bij het
paasfeest bidden zij ook ‘Verhaast en doe de schaduwen weg vluchten.
Laat Hij verhoogd en verheerlijkt worden en zeer hoog zijn; laat Hem
beleidvol handelen. ’ Het werd ook door de chris-telijke vaders als
onbetwistbaar aangenomen en universeel erkend door de Joden tot op
Aben Ezra, omstreeks A. D. 1150, toen onder de druk van twistgeschrijf
de traditionele uitleg werd prijsgegeven. Rabbi Solomon Ben Jarchi
begint sommige van zijn uiteenzettingen van de psalmen en profetieën
met de volgende verklarende woorden: Dit verstonden de oude
rabbi’s van de Messias, maar wegens het gebruik hiervan door onze
tegenstanders is het veiliger om het te verklaren van David, Hiskia’, etc.
Dat kan veiliger zijn, maar is het meer de waarheid?
Josia? Jeremia? of Israël?
Het is inderdaad de gewoonte onder de Joodse leraars in latere
tijden geworden om een toepassing van Jesaja 53 te maken op Josia,
Jeremia, of zelfs op de gehele natie van Israël, inplaats van op de
lijdende Messias, als vóór dezen, en de rabbi’s gewaarschuwd door
de toepassing er van door christelijke schrijvers op Jezus de Messias
hebben het weggelaten uit de boeken met voor te lezen stukken uit de
Heilige Schrift, maar ze belijden nog altijd, tenminste eens per jaar op de
Grote Verzoendag, in speciale gebeden voor die dag, dat het naar Hem
verwijst: ‘Messias onze gerechtigheid is van ons heengegaan. Hij werd
belast met onze goddeloosheid en misdaden en Hij werd verwond om
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onze overtredingen, terwijl Hij op zijn schouder onze zonden droeg ten
einde een verzoening voor onze ongerechtigheden te vinden, mogen
wij door zijn wonden worden genezen!’
Slechts één oplossing.
Hoe Josia geschikt gemaakt kon worden voor dit hoofdstuk is moeilijk
te zeggen. Hij werd zeker ten dode gewond door Farao Necho door
tussenbeide te komen in iets wat in geen enkel opzicht zijn zaak was, maar
hij werd geëerd door zijn eigen volk tijdens zijn leven en bij zijn dood.
Jeremia onderging inderdaad verwijten als een getrouw dienstknecht
van Jahweh, maar niet vrijwillig, zwijgend, of plaatsvervangend. Nog
minder voldoet het volk Israël aan de vereisten van het hoofdstuk. Zij
heeft ongetwijfeld geleden, maar om op haar de gedachte toe te passen
van een vrijwillig lijden uit de handen van Jahweh, als het vlekkeloze
slachtoffer voor de zonden van anderen, is helemaal ver gezocht en
in tegenstelling met de feiten. Hoe kan Israël mogelijkerwijs kloppen
met de laatste woorden van hoofdstuk 52, om niet te spreken over
hoofdstuk 53, waar het duidelijkste verschil getrokken wordt tussen de
verworpen Persoon en zijn verwerpers - de natie van Israël. Hoe kan
het ‘wij’ en ‘hij’ dezelfde persoon zijn? Hoe kunnen zij die spreken van
‘onze overtredingen’, ‘onze ongerechtigheden’, ‘onze vrede’ dezelfden
zijn als Degene die verwond en verbrijzeld werd? Ongetwijfeld hebben
de Joden geleden door de handen van zogenaamde ‘Christelijke naties’,
die handelden uit een uiterst onchristelijke geest, maar zij hebben
nooit gebeden voor hun vervolgers. Sommigen beweren dat in vers 8
‘neh-gag lamo’ , ‘is de plaag op Hem geweest’, moet zijn ‘was de plaag
op hen’, maar dit is zeer twijfelachtig. Zeker, het woord ‘lamo’ wordt
gewoonlijk in het meervoud gebruikt, maar in haar eerste toepassing
wordt het afzonderlijk toegepast op Sem en Jafeth, hoewel afzonderlijke
personen (Gen. 9:26, 27). In beide verzen ‘Kanaän zij hem tot knecht’
(lamo). Het wordt zeker ook gebruikt in het enkelvoud in Jesaja 44:15:
‘Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt daarvoor neder. ’
Inderdaad eerder in zijn profetie noemt Jesaja Israël het ‘zondige volk’

67

Zie, Mijn Knecht

(hfst. 1:4), en zij hadden een groot aandeel in het toebrengen van lijden
voor de Messias, die ‘veracht door het volk was’ (Ps. 22:7).
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DEEL 2 GODDELIJKE
RELATIES
VOOR DE
VLEESWORDING
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1. DE DUIDELIJK
GESTELDE ZAAK
De Persoon van Christus neemt zo’n voorname plaats in de Goddelijke
openbaring in, dat ze absoluut essentiëel is voor de volledigheid en
de stabiliteit (vastheid) er van. Men kan even goed denken de plaats
van de zon te veranderen zonder het evenwicht van het zonnestelsel
te beïnvloeden, als de Persoon van Christus te vervalsen zonder het
gehele organisme van de Goddelijke waarheid te ontwrichten.
Dit niet alleen, maar die Persoon is een volkomen éénheid die in
geen enkel opzicht kan worden aangetast zonder dat de integriteit
(zuiverheid) van het gehele Wezen in gevaar wordt gebracht. Een
verminkte Christus is niet de Christus van God, hoeveel zij, die afbreuk
doen aan zijn Persoon, ons ook van het tegendeel mogen verzekeren,
of inderdaad geloven dat het zo is.
Ook is het hiervoor niet nodig om het eeuwige vóórbestaan (eerder
bestaan) of de wezenlijke Godheid van onze Heer te loochenen. Satan
heeft een valstrik voor elke kring gelovigen en als hij weet dat zuiver
groffe aanvallen op deze waarheden zouden worden verworpen, dan
heeft hij andere wegen om ‘Hem van zijn voortreffelijkheid neer te
halen’, bijvoorbeeld door ontkenningen, zoals die, welke we speciaal
op het oog hebben, van het vóórbestaan van de Goddelijke Logos als
zodanig, of van zijn eeuwige verhoudingen in de Godheid, als Zoon tot
de Vader.
Zij die zulke gezichtspunten verspreiden zijn beschuldigd van wat bekend
is als Sabellianisme. Dit is een vergissing. Sabellius van Nrd-Afrika (200
A. D. ) leerde dat God wezenlijk Eén Persoon is en dat waarover wij
spreken als drie Persoonlijke Wezens in de Eenheid van de Godheid,

werkelijk alleen drievoudig in openbaring was, dat dezelfde Persoon,
als Vader, het voornemen had om te redden, als Zoon, de verlossing
tot stand bracht en als Heilige Geest, kwam om zondaars tot Christus
te leiden. Populaire illustraties van de ‘Drie in Eén’ - van de natuur
van licht of van de wijze van bestaan van bepaalde wezens komen
essentiëel van Sabellius en moeten worden vermeden. Zo’n lering is
natuurlijk fundamenteel ongezond. Maar de speciale ontkenningen die
hier worden bestreden lenen zich meer voor het drie-theïsme.
Inplaats van een eeuwigheid die voorbijgegaan is en een Oud- en
een Nieuw Testament, vol met de openbaringen van drie Goddelijke
Personen in de Eenheid van de Godheid in nauwe relatie tot elkaar, als
Vader, Zoon en Heilige Geest (en geen andere mogelijke verhouding
wordt aangeduid), wordt ons gezegd om aan drie Goddelijke Wezens
te denken, - hoe hun verhouding is wordt niet geopenbaard, - in een
koude, kleurloze, ledige eeuwigheid voor zover als het Goddelijke
eigenschappen betreft. Wezens die helemaal het evenbeeld zijn van
elkaar en natuurlijk zonder enige ondergeschiktheid voor wederzijdse
voornemens, waarvan deze dwalers op hun oppervlakkige wijze
verklaren dat ze onbestaanbaar zijn, - ‘als woorden iets betekenen’,
een geliefde uitdrukking van hun school, - met de gelijkheid van de
Goddelijke Personen, zoals zij de uitdrukking verstaan.
Toen mij enige jaren geleden werd gevraagd me bezig te houden met
dit strijdpunt, probeerde ik mijn tegenstander te treffen door erop te
wijzen dat, als hij van ons het Eeuwige Zoonschap afnam, het Eeuwige
Vaderschap ook moest verdwijnen. Hij scheen niet bereid om deze
logische noodzakelijkheid te erkennen. Ik verwachtte dat ook inderdaad
niet van hem, daar het zijn zaak zou hebben verraden.
Maar hoe ernstig en waar is het dat zij die nóg zo weinig van de
waarheid afwijken, zich op een hellend vlak bevinden. Dat waar ik
voor waarschuwde is uitgekomen, de ontkenning van het Eeuwige
Vaderschap van God en van de verhouding van de Geest tot de andere
Personen. Maar het is verrassend dat leraars die, naar algemeen wordt

71

Zie, Mijn Knecht

erkend, zo weinig weten, zo veel dogmatiseren. Als zij er zo zeker van zijn
dat de bekende relaties van Vader, Zoon en Geest vóór de vleeswording
niet zijn geopenbaard, hoe kunnen ze er zeker van zijn dat er welke
relaties dan ook bestonden?
Het is heel gemakkelijk te bevestigen dat de Schrift op zo’n punt zwijgt,
maar het veronderstelt een zeer diepgaande bekendheid met alle diepte
en breedte van de Schrift, die zij, die haar het beste kennen, zouden
aarzelen op te eisen. We mogen wel traag zijn om zo’n bewering te
aanvaarden, in het bijzonder als de kerk practisch eenstemmig eeuwen
lang precies het tegendeel vasthield. Toch om al God’s dienaren uit
het verleden opzij te zetten, alsof Hij alleen tot zijn volk gesproken
had in deze laatste paar tiental jaren, sluit een bepaalde pretentie en
zelfmisleiding in. We moeten met elke vezel van ons wezen tegenstand
bieden aan de theorie dat God vandaag over de gemeente van God
op aarde de een of andere menselijke leider heeft aangesteld om zijn
boodschap aan zijn volk door te geven en voor wie wij nederig moeten
buigen als voor een orakel. Dit loochent de inwoning van de Heilige
Geest die aan alle heiligen is gegeven en van Wie we lezen ‘U hebt [de]
zalving vanwege de Heilige en u weet alles’ (1Joh. 2:20). ‘U hebt niet
nodig dat iemand u leert (vs. 27) Als we echter onder de bekoring komen
van een mens, dan betekent wat de Schrift werkelijk zegt niets. Alles
moet worden gelezen in het licht van zijn officiële interpretatie en een
droevig verdraaien van de Schrift is het gevolg. Werkelijk, de woorden
van onze Heer ‘Laat u niet rabbi noemen; want één is uw Meester (Gr.
Leraar): de Christus’ (Mt. 23:8, 10), zijn vandaag noodzakelijk.
Zeker, ons wordt nergens aangezegd, wat de goddelijke verhoudingen
betreft, zoals van ‘de verborgenheid van Christus’ (Ef. 3:4, 9), dat zij
van alle eeuwen in God verborgen waren Ook wordt ons nergens
meegedeeld dat de relaties van Vader, Zoon en Geest pas begonnen
bij de vleeswording. De erkenning door de Vader van de Heer Jezus als
zijn Zoon bij zijn doop en op de heilige berg is stellig een lichtvaardig
argument voor het ontkennen van het vóórbestaan van die relatie;
er was inderdaad iets bijzonder passend bij Degene die altijd in de
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relatie van Zoon geweest was, die Zoon des mensen werd. Door zulke
argumenten zou het vóórbestaan van Christus of zelfs zijn Godheid
kunnen worden geloochend. Het is inderdaad een treffend feit dat, hoewel de loochening van het eeuwige Zoonschap 14 in het geval dat
we voor ons hebben niet de ontkenning van zijn Godheid inhoudt, - toch
degenen die we hier trachten te weerleggen, zich op hetzelfde terrein
bevinden als de Arianen, Socinianen, Unitariërs en dergelijken, die
allen instemmen met de loochening van de eerste waarheid en er kan
nauwelijks aan worden getwijfeld dat deze loochening de verdediging
van zijn Godheid verzwakt.
Ik herinner me dat ik, uitgenodigd door iemand die nu een actieve
propagandist van de hier bestreden dwaling is, aanwezig was op een
vergadering waar de Godheid van Christus werd overdacht. Tot mijn
bezorgdheid ontdekte ik spoedig dat degene die mij had uitgenodigd,
terwijl hij beleed dat hij de Godheid van Christus verdedigde, bedaard
het ene gedeelte na het andere, waarvan algemeen aangenomen werd
dat het de Godheid bewees, van ons afnam. Vervolgens werd licht
geworpen op het voorval doordat hij brutaal voor de dag kwam als
een loochenaar van het ‘Eeuwige Zoonschap’, zodat alle verzen die van
onze Heer spraken als ‘Zoon van God’ of ‘Zoon van de levende God’, etc.
alleen konden verwijzen naar de vleeswording.
Gewoonlijk wordt door de loochenaars van deze waarheid beweerd dat
het per slot van rekening geen kwestie van werkelijk belang is, die de
waarheid van God in belangrijke mate aantast. Ik geloof dat dit een
onhoudbare houding is.
Wij geloven dat de Schrift vol getuigenis voor de waarheid is, zoals wij
haar kennen en dat de goddelijke relatie, zo duidelijk geopenbaard in het
14

Het is niet erg onschuldig te trachten verdenking op de waarheid te werpen
die door zo’n spreekwijze als deze wordt uitgedrukt en alleen gebruikt wordt
om een lange paraphrase te vermijden, door te zeggen, ‘We vinden ze niet
in de Schrift’. Hetzelfde kan worden gezegd van uitdrukkingen als ‘de val’, ‘de
plaatsvervanging’, ‘de Drieëenheid’.
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Nieuwe Testament, het gehele Oude Testament en een voorbijgegane
eeuwigheid verlicht en onze kennis van God en van zijn wegen geweldig
vermeerdert.
Als dit een dwaling is dan worden we valse getuigen voor Christus
bevonden en is ons hele systeem van interpretatie dwaling en zelfbedrog.
We hebben de waarheid verfraaid door onze verkeerde denkbeelden er
aan toe te voegen. Als, aan de andere kant, zulke relaties van liefde
en gemeenschap van eeuwigheid af hebben bestaan, kan het dan iets
gerings zijn om ze te loochenen? Het kan niets minder zijn dan het aan
het gezicht onttrekken van de openbaring van God betreffende de wijze
van zijn eeuwig bestaan.
Het ‘Eeuwige Zoonschap’, etc. is een zeer ernstig geloof om er op na
te houden als het onjuist is, het is nog ernstiger het te loochenen als
het waar is, daar het Goddelijke Wezen wat het gevolg is van zo’n
manipulatie totaal anders is dan de Drieënige God - eeuwig dezelfde Vader, Zoon en Heilige Geest.
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2. WAT STAAT OP HET SPEL?
Wat bedoeld wordt met het Eeuwige Zoonschap, is niet dat een
Goddelijke Persoon, door het aannemen van het vlees, de Zoon van
God werd, maar dat Hij, die wij kennen als de Heer Jezus Christus, altijd
tot de eerste Persoon van de Godheid de relatie van Zoon tot de Vader
heeft gehad, dat er nooit één ogenblik in de voorbijgegane eeuwigheid
was, dat Hij niet de Zoon was en dat deze relatie even noodzakelijk was
in het mysterie van de Godheid als het Goddelijke Bestaan zelf.
In Joh. 1:1-2 lezen we, ‘In het begin was 15 het Woord’; ‘het Woord was
bij (pros - in relatie met) God’ en dus een onderscheiden Persoon; ‘en
het Woord was God. Dit was in het begin bij (weer, pros) God’, d.w.z.
Hij was geen uit-vloeisel van of een daaropvolgende ontwikkeling van
de Godheid, maar had altijd in deze relatie bestaan, Hij ‘werd vlees’,
d.w.z. nam volledige mensheid aan en ‘heeft onder ons gewoond en
wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, ’ (etc. ) En wat moeten we
verwachten, welke heerlijkheid is dit?
Dwingen de bovengenoemde majestueuze zinnen ons niet instinctief
om ze in verbinding te brengen met de morele heerlijkheid van een
voorbijgegane eeuwigheid, eerder dan met zijn daaropvolgende
geboorte te Bethlehem, hoe heerlijk dat ook was in zijn vrijwillige
vernedering? Toen de Heer hier in vernedering was werd Hij ‘de
eerstgeborene van de hele schepping, ’ want welke andere plaats
dan die van ‘de eerstgeborene’ kon de Schepper hebben toen Hij
afdaalde in zijn eigen schepping? (Ko. 1:15). In de opstanding werd
Hij ‘de eerstgeborene van de doden’ (Openb. 1:5) en dat in verbinding
15

Dit houdt in - een bestaan van een duurzame en onbeperkte aard, in tegenstelling
met ‘geworden’ in vs. 3 en vooral vs. 14. Zo’n onderscheid behoorde de aandacht
van hen die het eeuwig bestaan van de Logos als zodanig ontkennen bezig te
houden.
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met ‘vele broeders’; maar de uitdrukking ‘Eniggeboren’ kenmerkt
zijn unieke relatie tot de Vader vanaf alle eeuwigheid, waaraan door
niemand anders tot in alle eeuwigheid deel kon worden genomen, zelfs
niet door de ‘vele zonen’ die God in de heerlijkheid zal brengen met de
overste leidsman van hun behoudenis. (Hebr. 2:10).
De verdere verwijzing naar de Eniggeboren Zoon in vers 18, schijnt
tot de-zelfde conclusie te voeren. ‘Niemand heeft ooit God gezien;
de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft
Hem verklaard’. Het woord ‘ooit’ sluit beslist de tijden van het Oude
Testament in en toont dat Hij, - over wie soms gesproken wordt als een
mens, soms als een engel of de Engel van Jahweh (des HEEREN) , die vaak
verschijnt in de Godsverschijningen van het Oude Testament, die God
aan zijn volk bekend maakt en die toont Goddelijk te zijn, - de Persoon
was, die toen zelfs in relatie was met de Vader als ‘de Eniggeboren
Zoon. ’ Alford merkt op dat ‘eis’ de gedachte van het ‘pros’ in vers 1
en 2 heeft. Je kunt evenmin met geweld de betekenis van ‘tot in’ in het
eerstgenoemde brengen, als ‘naar. toe’ in het laatste. Chrysostomus,
van wie, als een christelijke leraar van naam en Grieks theoloog, mag
worden verondersteld dat hij het Griekse taaleigen kent, wijst er op dat
de vorm van het Griekse zijnde (niet ‘zal zijn’) in de schoot van de Vader
veel meer aanduidt dan alleen de positie ‘in de schoot’. Maar ‘relatie
en eenheid van wezen’, het tegenwoordige deelwoord als in hoofdstuk
3:13, ‘wordt gebruikt om een essentiële waarheid aan te duiden zonder
speciaal te letten op de tijd’. De Zoon was eeuwig in de schoot van de
Vader, de plaats van oneindige nabijheid en liefde. Het is niets anders
dan worstelen met de Schrift om te zeggen dat ‘Hij die vlees werd,
vervolgens het Woordwerd ‘, wanneer duidelijk meegedeeld wordt
dat Hij Die het Woord was, vlees werd en het is bijna een anticlimax
(overgang van het verhevene tot het alledaagse) om meegedeeld te
krijgen dat dit betekende ‘een naam die Hij onder de heiligen verkreeg’.
In feite is zo’n gedachte in tegenstelling zowel met het gebruik van de
discipelen, daar er geen geval van zo’n gewoonte vermeld wordt, als
met de verklaring van Christus, ‘U noemt Mij Meester en Heer en u
zegt het terecht, want Ik ben het’ (Joh. 13:13). De Heer erkende ‘het
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Woord’ niet als een benaming die zij voor Hem gebruikten. Lang
voordat Johannes zo over het Woord schreef, werd een dusdanige
omschrijving gebruikt door Griekse religieuze schrijvers en anderen,
voor een mysterieuze Persoon in het Oude Testament, onderscheiden
van het Goddelijke Wezen en toch zijn gelijke en het is deze ‘Memra’
van Woord die Johannes overneemt als van toepassing zijnde op de
Heer. Hier zullen we opnieuw naar verwijzen.
Het mag voor sommige geesten een geringe zaak lijken om goddelijke
Namen te veranderen, maar in werkelijkheid is het, in één woord
gezegd, het vervalsen van goddelijke Personen, want de Namen van God
zijn de eigenschappen van Hem, zijn karakter, zijn Zelf. Het vervangen
van het majestueuze ‘Woord’, - [dat niet slechts wijst op de uitdrukking
van zijn voornemens, maar op de oorzaak van deze voornemens - de
heerlijke Persoon van de Zoon], - door niets anders dan een menselijke
‘naam verkregen onder de heiligen’, is het niet zo nauw nemen van de
goddelijke werkelijkheden en berooft de heiligen van een goddelijke
openbaring. Het loochenen van de eeuwige relaties van de Vader, Zoon
en Geest, berooft de Vader van een Eeuwig en genoegdoend voorwerp
van zijn genegenheid en van de Ene die alleen door de Heilige Geest
aan deze eigenschappen kon beantwoorden.
We kunnen ons, als leden van het lichaam van Christus, niet veroorloven
onze medeleden van andere eeuwen te negeren - christelijke leraars waar-van velen hun getuigenis met hun bloed bezegelden. God heeft
Zichzelf niet zonder getuigenis gelaten, en ook zijn trouwe gemeente niet
in het duister gelaten wat de Persoon van Christus betreft. Wij geloven
dat Hij in alle eeuwen zijn dienstknechten heeft gehad, die misschien
gebrekkig onderricht waren in de waarheid betreffende de gemeente,
maar machtig in de Schriften, langs bepaalde lijnen en voorbeelden
van goede werken. We zullen deze verhandeling dan afsluiten met de
aanhaling van iemand, die algemeen wordt beschouwd, niet alleen
als een waar en nederig christen maar, als een gezonde theoloog te
zijn geweest. Hij schrijft zo omtrent de Heer: ‘Terwijl Hij ondertussen
goddelijk is, terecht God, is Hij in de relatie van kind, Hij is de Zoon...
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Zie bijv. , Joh. 1:18; 17:5, 24; Ko. 1:13-17; Hebreeën 1:2, 8; 2:14-17;
1Joh. 4:9. Niet alleen als Hij mens is, maar als Hij God is, heeft Hij deze
relatie tot de Vader, dat Hij in de goddelijke werkelijkheid de Zoon is;
als zodanig bezit Hij de gehele natuur van ‘zijn eigen Vader’ (Joh. 5:18).
De ondoorgrondelijke vorm van deze gezegende Zoonschap wordt in
de theologie van de christelijke kerk genoemd ‘de Eeuwige Generatie’
... De Schrift openbaart dat de Christus de Zoon is vóórafgaande aan de
vleeswording. Ze openbaart ook dat Hij eeuwig is ... ’De Christus werd
niet, maar is noodzakelijkerwijs en eeuwig de Zoon’. Zo is het algemene
geloof van de uitverkorenen geweest in alle eeuwen.
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3. HOE DEZE KWESTIE
WERD OPGEWORPEN
Het zou voor schrijver dezes in sommige opzichten de voorkeur hebben
gehad, alle persoonlijke verwijzingen weg te laten. Maar nu wordt
voorgesteld om het apostolisch voorbeeld te volgen en sommigen te
noemen die de verloochening van het Eeuwige Zoonschap onder de
heiligen propaganderen, die op een dwaalspoor worden gevoerd terwijl
ze er geen flauw vermoeden van hebben hoe dit ‘nieuwe licht’ afbreuk
doet aan de heerlijkheid van de Drieënige God en de goddelijke relaties
in het Oude Testament verduisteren.
Wijlen Mr. F E Raven verkondigde, in een bijbellezing in de Ver. Staten,
de lering dat het Zoonschap van de Heer dateerde van zijn vleeswording
en dat daarvóór niets is geopenbaard van zo’n relatie in de Godheid, als
Vader, Zoon en Geest. Zulke leringen hadden, - hoewel hier en daar
niet onbekend onder enkelingen in het verleden van de gemeente,
uitgezonderd in het geval van de Unitarische gemeenschappen, - als
zodanig nooit deel uitgemaakt van de geloofsbelijdenis van een kerk.
Bovendien was het direct in strijd met de leer van hen die vanaf het
begin bekend staan als ‘de broeders’ en inderdaad van Mr. Raven zelf.
Dit punt werd bijgevolg weggelaten uit het gepubliceerde verslag. Maar
het zaad was gevallen in gunstige grond, d.w.z. , in de geest van Mr.
Taylor, waar het echter vijfentwintig jaar rustig werd toegestaan te
blijven liggen, terwijl een halve generatie van ‘volgelingen van Raven’
voorbijging, die onwetend de lof zongen van de Eeuwige Zoon uit
een niet herzien gezangboek, zonder dat ze de dwaling (!) waarin ze
verkeerden vermoedden.
Tenslotte echter, in 1929, op een conferentie te Barnet, kwam het juiste
ogenblik voor de verspreiding van de nieuwe leer, toen ‘verondersteld
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werd dat de geestelijke toestand van de heiligen het rechtvaardigde’. Er
is een andere reden geopperd en wel één die hen bedroeft die een hart
hebben voor de heiligen en de waarheid van God. Een fundamenteel
principe, van hen die bekend staan als ‘de beweging van de broeders’, is
vanaf het begin geweest de voortdurende aanwezigheid en dienst van
de Heilige Geest die inwoont in de heiligen, persoonlijk en collectief,
als de gids die voor hen genoegzaam is en de leraar door het Woord
en de directe verantwoordelijkheid van ieder en van allen om naar
zijn stem te luisteren en die te gehoorzamen. Het is droevig om te
zeggen dat dit principe grotendeels is verdrongen door een nieuw
en tegengesteld principe, n. l. onderdanigheid aan een mens als een
soort officiële spreekbuis van die Geest. Een beweging die begon als
een protest tegen menselijke pretenties is geëindigd in onderdanigheid
aan menselijke dictatorschap. De cirkel heeft zichzelf gesloten. Tot
ontzetting en droefheid van een trouwe minderheid, maakte de hele
kring van ‘Raven volgelingen’ rechtsomkeert en nieuwe bekeerlingen
zoals Mr. C A Coates, die tot nu toe zo hogelijk gewaardeerd werd om
zijn geschreven dienst, bleken mee over te gaan (afvallig te zijn), met
enige heftigheid tegen broeders die enkel probeerden de waarheid
te verdedigen, die hij en anderen voor een levenskwestie hadden
gehouden.
Wat de grond van zo’n verandering betreft, zijn we er van overtuigd dat
even goede en degelijke argumenten konden worden aangevoerd om
het Arianisme aan te nemen of de Godheid van de Geest te loochenen.
Men vertelt ons dat, ‘de woorden Eeuwig Zoonschap in de Schrift niet
worden gevonden. ’ Arius zou ons kunnen vragen om in de Schrift
met zoveel woorden het ‘Eeuwige vóórbestaan’ van de Zoon, of zijn
essentiële Godheid of zijn ‘wezenlijk medebestaan’ met de Vader aan
te tonen. Ik kan me voorstellen dat sommige van deze broeders zo’n
uitdrukking als deze laatste verachtelijk en bespottelijk vinden en toch
was het deze uitdrukking die tenslotte door God gebruikt werd om het
dodelijke systeem van Arius te verwerpen, dat onder het schijn van
vleiend christendom dit zeker aan het verstikken was. Als Arius vandaag
tot leven zou kunnen komen met zijn schoonschijnende manieren en
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verleidelijke leringen, dan zou hij, te oordelen naar onlangs gebeurde
dingen, korte metten maken met sommigen die voorwenden in de
waarheid van God zeer onderwezen te zijn.
Het wordt vermeld dat Mr. J T Taylor op een conferentie te Birmingham
gezegd heeft, dat hoewel we van de Geest lezen dat Hij van de hemel
is gezonden, dit nergens van Christus gezegd wordt; de gedachte van
gezonden te zijn sluit minderwaardigheid in. Hieruit zouden we dan
alleen kunnen afleiden dat de Geest een minderwaardige Persoon
van de Godheid moet zijn, wat Arianisme en fundamentele ketterij
is. Beide vooronderstellingen ontkennen wij, dat gezonden zijn
noodzakelijkerwijs minderwaardigheid insluit en dat van de Heer nooit
gezegd wordt dat Hij van de hemel gezonden is. Petrus en Johannes
werden gezonden door hun medeapostelen te Jeruzalem (Hand. 8:14).
Paulus en Barnabas werden door Antiochie (Hand. 11:30) niet als
minderwaardigen gezonden, maar omdat ze in het bijzonder geschikt
waren voor de betreffende dienst. De Heer Jezus zegt van Zichzelf: ‘Ik
ben van de hemel neergedaald, niet opdat Ik mijn wil zou doen, maar
de wil van Hem die Mij heeft gezonden’’ (Joh. 6:38), waar de conclusie
onvermijdelijk lijkt dat het neerdalen zowel als het zenden evenzeer van
de hemel was. Dit houdt geen minderwaardigheid in maar uiteindelijk
ondergeschiktheid, waarmee de woorden ‘Mijn Vader geeft u het ware
brood uit de hemel’ (Joh. 6:32) overeenstemmen. Als het zenden van
een Persoon ondergeschiktheid van de gezondene insluit, dan zou dat
eveneens het geval zijn met het geven van Hem. Wij lezen steeds weer
dat God zijn Zoon in de wereld heeft gezonden. ‘Zegt u van Hem die
de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden: U lastert, omdat Ik
gezegd heb: Ik ben God’s Zoon?’ (Joh. 10:36). Nu, wij weten dat de Heer
‘voorgekend was vóór de grondlegging van de wereld’(1 Petr. 1:20). Zou
het niet zeer eigenmachtig zijn, zijn ‘geheiligd zijn’ voor dit eeuwige
voornemen, te scheiden van zijn ‘gezonden zijn’ in deze wereld? Of te
handhaven dat hoewel de eerste goddelijke handeling plaats vond in
de hemelse sfeer, het in de wereld zenden beperkt moest blijven tot
de aardse - n. l. die van de vleeswording? Het klinkt natuurlijker ze bij
elkaar te nemen. Laten we niet ‘scheiden, wat God heeft samengevoegd’
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(Mc. 10:9). Want let er op, het was de Vader die Hem heiligde en zond,
zodat Hij de Zoon was toen Hij geheiligd werd even goed als toen Hij
gezonden werd.
Het is waar dat de Heer de zending van de apostelen vergelijkt met zijn
eigen zending, ‘Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen
in de wereld gezonden’ (Joh. 17:18) en door deze leraars wordt veel
gewicht gehecht aan deze vergelijking. Maar als de nadruk ligt op het
‘waarheen’ van de zending, meer dan op het feit van de zending, dan
gaat de vergelijking niet op, want ex hypothesi was de vleeswording de
grote crisis voor de Heer. Tóen werd Hij gezonden, daarentegen was
het niet bij de geboorte dat de apostelen gezonden werden. Inderdaad,
‘wereld’ heeft in het Grieks, evenals bij ons, de twee betekenissen van
een geografische plaats en van een morele sfeer. De Heer werd van de
hemel naar de aarde gezonden om, zowel wat het eerste als wat het
laatste betreft, niet zijn eigen wil te doen, maar de wil van de Vader,
zo kwam Hij als de Zoon , want ‘Zie, Ik kom (in [de] boekrol is over Mij
geschreven ) om Uw wil te doen, o God!’ (Hebr. 10:7). In ieder geval is
het niet gewettigd om een vergelijking te forceren om alle punten in de
twee uitdrukkingen te omvatten. Tijdens de laatste oorlog kon de koning
de Prins van Wales naar het front hebben gezonden vanuit Buckingham
Palace en die kon als kolonel van de Welhs Guards de soldaten hebben
gezonden, waarbij hij sommige spreekwijzen, overeenkomstig de
woorden die wij beschouwen, gebruikte. ‘Zoals de koning, mijn vader,
mij naar het front heeft gezonden, zo zend ik u, ’ maar behoudens het
feit dat zijn zending vanuit het paleis begon, begon de hunne vanuit
hun barakken. Zo begon de zending van de Heer uit de hemel en die
van de discipelen vanuit Galilea, maar hun plaats van bestemming
was dezelfde - de wereld. Verder lezen we in Gal. 4:4 , ‘God zond zijn
Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet’. Het woord zond is
volkomen hetzelfde woord (exapostello: wegzenden vanuit) als in vers
6 van het uitzenden van de Geest. Zeker, het zenden is in beide gevallen
vanuit dezelfde hemelse sfeer. ‘Hij zond zijn Zoon’, was dat vanuit de
hemel of vanuit Beth-lehem?- de volgende uitspraak beantwoordt de
eerste - want Hij werd zowel geboren uit een vrouw -zijn geboorte als
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mens, als geboren onder de wet - zijn geboorte als een Jood, nadat
Hij gezonden werd. . De volgorde is goddelijk en daar mee te knoeien
is een ernstige verantwoordelijkheid - gezonden als Zoon, geboren te
Bethlehem, besneden op de achtste dag. Dit is de werke-lijke volgorde.
Hetzelfde is duideljk in Hebreeën 1:2, voor hem die een oor heeft om te
horen: ‘God heeft in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in [de]
Zoon (zijn Zoon), die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen,
door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. ’ Nu, wij zeggen nooit dat
een ‘erfge-naam en zoon’ geboren is, maar ‘een zoon en erfgenaam. ’
Dus was de Heer Zoon voordat Hij erfgenaam was en erfgenaam vóór de
schepping, want die volgde om te voorzien in de erfenis. De waarheid
wordt ontwricht als we de volgorde omkeren.
Natuurlijk zijn er gevallen waarbij het toegestaan is om naar een persoon
te verwijzen door een naam die later is verkregen, dat is het geval als
er geen dubbelzinnigheid is. Zo kan iemand zeggen ‘Ik ontmoette mijn
vrouw’; wat dan betekent degene die later zijn vrouw werd. Maar de
uitdrukking verliest zijn oorspronkelijke betekenis niet vanwege dit
uitzonderlijke gebruik. De dochter van Farao zei nooit, daar kunnen
we zeker van zijn, ‘Ik vond mijn zoon in een biezen kistje’, wat dan zou
moeten betekenen, ik vond een baby die later mijn zoon werd; toch
wordt er door deze nieuwe leraars altijd op aangestuurd dat het dit is
wat Zoon betekent. Om aan de veelvuldige uitdrukkingen ‘God gaf zijn
eniggeboren Zoon’, ’God zond zijn Zoon, ’ etc. de betekenis te verbinden,
van één die vervolgens later zijn Zoon werd, is het eigenmachtig gebruik
maken van een uitzonderlijke regel en heeft tenminste de schijn van
het omkeren van het Woord van God op de meest ongerechtvaardigde
manier.
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4. ENKELE DWAALBEGRIPPEN
UITEENGEZET
De verheven zinnen aan het begin van het evangelie van Johannes, om
daar nog eens op terug te komen, werden door de christelijke leraars
altijd verstaan als een ondubbelzinnige openbaring van de werkelijkheid
en het karakter van de Goddelijke verhoudingen in een voorbijgegane
eeuwigheid. Zij die vandaag zo’n openbaring loochenen vragen ons om,
- in elk van de negen keren dat ‘het Woord’ in Joh. 1:1-14, (Gr. Logos)
als uitdrukking of aangenomen voorkomt, -de omschrijving ‘Degene
die later deze naam onder de heiligen verkreeg’ er voor in de plaats te
stellen. Zo’n verzoek legt een te grote druk op het geestelijk verstand
van de meeste heiligen. Er is geen tastbaar bewijs dat de Heer Jezus
ooit zo’n naam onder de heiligen verkreeg; we horen zeker nooit dat Hij
zo wordt aangesproken. Zo’n gedachte moet voor de gelegenheid zijn
verzonnen. Het enig mogelijke geval, is een twijfelachtig geval in Luc.
1:2, zonder serieus gezag.
Het berust in de eerste plaats op een verkeerde betekenis toegeschreven
aan ‘Het Woord, ’ als ‘Degene die het woord van God sprak, ’ of ‘Die het
gesproken woord was, ’ waarvan zoals Dr. Alford aantoont dat beide
betekenissen in het Grieks anders zouden zijn uitgedrukt. De ‘Logos’
betekent eerder God’s ‘Overweging’ voor al zijn voornemens - Degene
in Wie zij zich alle concentreren. Als dit zo is, kon men zich dan een
grotere anticlimax (overgang van het verhevene tot het alledaagse)
voorstellen dan de voorgestelde verandering?# 16 .
Deze leraars wilden aan de ene kant, Mr. J N Darby, - die zeker door
genade een reusachtige dogmaticus was, als uit de tijd zijnde opzij
16
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De Bijbel van deze geliefde broeders moest bijna genoemd worden ‘De Herziene
Vertaling’.

zetten, - omdat hij vasthield aan het ‘Eeuwig Zoonschap’ en alsof wij
‘nieuw licht’ van de Geest van God konden hebben om de fundamentele
waarheden om te keren. Maar inzake geleerdheid van het Grieks,
waarvoor hij, indien niet om andere redenen, niet de tijd had om
er evenzeer in geschoold te worden, vergroten zij zijn gezag door te
beweren dat in Luc. 1:2 ‘woord’ behoorde te zijn ‘Woord’. Indien dit zo
is dan is de massa van christelijke leraars, uitleggers, vertalingen, in het
Engels of in andere talen, fout. Schrijver dezes heeft alleen de Franse
Darby vertaling en die geeft ‘woord’ in de tekst en in een voetnoot, ‘of
Woord’. En dit was voor zover wij weten zijn originele vertaling.
Mr. C A Coates echter probeert het met schriftuurlijke voorbeelden te
rechtvaardigen. Hij citeert Ex. 6:1 en Ef. 1:3. Laten we kijken wat deze
werkelijk betekenen. In Exodus zegt de Heer, ‘Ik ben Jahweh. Ik ben aan
Abraham, Izaäk en Jacob verschenen als God de Almachtige, maar met
mijn naam Jahweh ben Ik hun niet bekend geweest’. Mr. Coates wijst er
op, wat vaker opgemerkt is, dat de naam Jahweh veelvuldig voorkomt
in Genesis en hoegenaamd niet in verbinding met de patriarchen. Om
deze blijkbare tegenstrijdigheid te verklaren, beweert hij dat Mozes
Genesis moet hebben geschreven, na de goddelijke verklaring in Ex.
6, (wat twijfelachtig is ) en dat wij onder elke eerdere keer dat de
naam ‘Jahweh’ voorkomt, hun geliefkoosd omkeren van de uitdrukking
moeten verstaan, -’Degene die later bekend is als Jahweh. ’ Maar met
welk recht kon Mozes zo’n verandering maken of voor welk doel, omdat
hij zag dat de goddelijke namen ‘God’, ‘de Allerhoogste’, ‘de Almachtige
God’, beter pasten voor het tijdperk? Het is een onmogelijke uitlegging,
terwijl we zien dat het een verandering van de woorden van God
inhoudt, bijv. , voor Jacob - ‘Ik ben Jahweh, de God van uw vader
Abraham’ (Gen. 28:13). Wat denkt Mr Coates, dat dit oorspronkelijk
was?, of de directe woorden van Jacob - ‘dan zal Jahweh mij tot een
God zijn’ (vs. 21), of de duidelijke verklaring betreffende Izaäk - ‘Hij riep
de naam van Jahweh aan’ (Gen. 26:25). En met welke naam noemde
Abraham de berg, indien niet ‘Jahweh-Jireh’? (Gen. 22:14). De hele
theorie is fantasie. Er is een eenvoudige uitlegging. God zegt niet dat
zijn naam Jahweh niet bekend was, maar dat Hij niet bekend was bij
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die naam, d.w.z. de patriarchen kenden haar goddelijke betekenis niet.
Om verder te illustreren, Israël kende wel de naam van Vader (zie Jes.
63:16; Jer. 31:9; Matt. . 1:17?), maar niet God als Vader. Velen kennen
de naam Jezus, die niet de Heer Jezus kennen!
Het tweede vers (Ef. 1:3) is evenmin overtuigend. ‘De God en Vader van
onze Heer Jezus Christus’ werd juist genoemd als Degene die zijn volk
zegende.
Mr. Coates beweert dat als er aan toegevoegd wordt ‘Die ons heeft
uitverkoren’ (vs. 4), dat we dan moeten verstaan ‘Degene die we kennen
als bovengenoemd’. Volkomen juist, niemand zal dat betwisten, maar
dit is het omgekeerde van wat Mr. Coates wil bewijzen. We kunnen altijd
teruggaan en over onze Heer Jezus spreken als ‘Hij die in de beginne bij
God was’ etc., maar we lezen nergens ‘In [het] begin was Jezus’, wat
dan zou betekenen: ‘Degene die deze naam verkreeg volgende op zijn
geboorte’.
Het is natuurlijk volkomen juist dat we in Gen. 1:2 lezen, ‘De Geest van
God zweefde over de wateren’, omdat Hij, ‘de Eeuwige Geest’, toen als
zodanig bestond. Maar de naam ‘Jezus’ in dat hoofdstuk te ontdekken
zou helemaal misplaatst zijn. Ik herinner me dat bij een discussie, enkele
jaren geleden, met één van deze mensen, - die, zoals tegenwoordig het
geval is, zelfs ontkende dat de Heilige Geest vóór de vleeswording was
geopenbaard, - toen ik hem er op wees dat bovengenoemde verwijzing
naar de Geest het tegenovergestelde bewees, hij opeens antwoordde
‘Dat kon de Heilige Geest niet zijn’; ‘En waarom dan niet?’ vroeg ik;
‘omdat Hij toen niet geopenbaard was’ (!) Zover kan vooroordeel de
ogen verblinden!
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5. BEZWAREN OVERWOGEN
Bezwaren tegen eeuwige relaties in de Godheid, zoals doorgaans opgevat, zijn eerder gebaseerd op filosofische moeilijkheden, dan op de
Schrift. Er zijn gevolgtrekkingen gedaan van ons menselijk gebruik van
de woorden ‘Generatie’, ‘Vaderschap’, ‘Zoonschap’ en overeenkomsten
zijn behandeld als volkomen gelijkheden. Maar dit moeten we
zorgvuldig vermijden, zoals we instinctief doen, als we spreken over
Christus als het Hoofd van het Lichaam of als de Bruidegom van
de Gemeente. Zeker er zijn moeilijkheden, maar hoe kunnen we
verwachten het Wezen van God te begrijpen, wanneer we ons zelf
zelfs niet begrijpen? Indien we goddelijke relaties konden verklaren,
dan zouden ze óf ophouden goddelijk te zijn, óf wíj zouden goddelijk
zijn. Hebreeën 11:2 zegt ‘door gelóóf verstaan we. ’. Maar nee, alles
moet begrijpelijk gemaakt worden, er moeten geen mysteries zijn.
Ketterijen zijn doorgaans verstandelijke pogingen door zelfgenoegzame
personen om de goddelijke Waarheid uit te leggen. Indien al iéts, dan
redeneren ze het weg. De ketterij van het Monophysitisme (de leer
over de éne natuur) was de moeilijkheid van de twee naturen in Eén
Persoon te verklaren; het Monothelitisme dat van de twee willen in
Eén Persoon; de leer van Nestorius de moeilijkheid van Eén Persoon in
twee naturen. Elke zondagsschool onderwijzer kon de ‘Drieëen-heid’
van Arius begrijpen - God schiep de Zoon, de Zoon schiep de Geest.
Maar de Schriftuurlijke leer van de drieënige God overtreft de hoogste
gedachten van de mens en zo is het met de waarheid van de Goddelijke
Openbaringen. Ieder natuurlijk mens kan de menselijke moderne
theorie begrijpen die hier bestreden wordt, - ‘God werd de Vader van
Jezus te Bethlehem en Hij de Zoon. ’ Maar nooit wordt, als een feit, de
Vader de Bewerker van de vleeswording genoemd, maar altijd en alleen
de Heilige Geest. Dus, ’zij bleek zwanger te zijn uit [de]Heilige Geest’;
‘wat in haar is verwekt, is uit [de] Heilige Geest. ’ ‘De Heilige Geest zal
87

Zie, Mijn Knecht

over u komen’ (Matt. 1:18, 20; Luc. 1:35) en toch wordt over de Heer
nooit gesproken als ‘de Zoon van de Geest’.
De vraag van Sofar daagt nog altijd de ‘uitleggers’ uit, ‘Kunt gij de
geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten eine
toe?’ (Job 11:7). ‘Niemand kent de Zoon, dan de Vader, en niemand kent
de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon [Hem] wil openbaren’
(Matt. 11:27). Het is evenzeer niet de wil van de Vader de complexe
Persoon van de Zoon te verklaren, zoals het de wil van de Zoon is de
Vader te openbaren. Maar een zoon kent zijn vader niet door het
feit van de menselijke geboorte. En hoe kan deze unieke wederzijdse
kennis, die bestaat tussen de Vader en de Zoon, afhankelijk zijn van, óf
zijn oorsprong hebben in, de vleeswording?
Maar zij die het Eeuwige Vaderschap en het Eeuwige Zoonschap
erkennen worden misleid door de redenering van Arius ‘Als de Vader
de Zoon gewon, dan had Hij die gewonnen werd een begin van
bestaan, dus was er een tijd dat de Zoon niet bestond. ’ Maar zou een
aartsketter als Arius in staat zijn tot correcte gevolgtrekkingen uit de
goddelijke waarheid? Ons wordt echter ondanks wat één schrijver ‘de
onverbiddelijke logica van Arius’ noemt, gevraagd de betekenis van
‘Eniggeboren’ te herzien, zodat dit alleen ‘Geliefde’ zou betekenen.
Maar het Griekse woord - monogenés - is in alle negen gevallen waarin
het voorkomt in het Nieuwe Testament vertaald met ‘eniggeboren’ of
haar equivalent; vijf keren van onze Heer (Joh. 1:14, 18;3:16, 18 en
1Joh. 4:9); en alleen van kinderen in Luc. 7:12; 8:42; 9:38 en Hebreeën
11:17. Hoewel in de laatste tekst Izaäk een broer had, Ismaël, maakt
Gen. 22:2 het duidelijk dat God met hem, de broeder naar het vlees,
geen rekening hield als een ware zoon van Abraham. A. V. en R. V. zijn
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het eens in het handhaven van ‘eniggeboren, ’ en daarmee komen de
meesten die enige aanspraak op gezag 17 maken overeen.
Als de mensen zeggen dat zij het niet begrijpen, dan bewijst het feitelijk
alleen dát zij het niet begrijpen, misschien zullen we het op de een of
andere dag verstaan. Ondertussen gaat dat wat God duidelijk heeft
geopenbaard ondanks onze onwetendheid door. zoals iemand terecht
heeft gezegd, ‘De relatie die... altijd heeft bestaan en werkelijk in de
Godheid bestaat tussen de Vader en de Zoon - wat ook haar nauwkeurige
natuur is. . . is dat wat werkelijk en eigenlijk het Zoonschap uitmaakt
en is de oorspronkeljke gedachte van het oertype van zoonschap. ’ En
opnieuw ‘wij moeten onze opvattingen van wat zoonschap is en inhoudt
ordenen, niet naar de gebrekkige onvolkomen menselijke relaties, maar
naar de oorspronkelijke en alleen ware gedachte ervan als bestaande
tussen de Eerste en de Tweede Personen van de Godheid. ’ M a w. , we
moeten niet redeneren vanuit het menselijke naar het goddelijke, maar
vanuit het goddelijke naar het menselijke.
Een ander bezwaar berust op het bovengenoemde argument van Arius
en van hen die zijn logica omhelzen. Het is het verbinden van tijd aan
goddelijke relaties, feitelijk van het verwarren van tijd en met haar
samenhangende gedachten van ‘begin’, ‘voorrang’, ‘ later komen’, etc. ,
met eeuwigheid, waarin deze niet kunnen bestaan.
Zoals iemand anders heeft gezegd ‘Laat het begrip tijd komen in de
voorstelling gegeven van de Godheid, en van de Personen - Vader,
Zoon en Heilige Geest - en alles zal onwaarheid en verwarring zijn’ en
ernstiger: ‘De Zoon van God werd nooit de Zoon gemaakt. Hij wordt
zelfs nooit het kind van God genoemd. ’ Zeker dit feit moest hen tot
nadenken brengen die Zoonschap verbinden met de menselijke
17

Grimm erkent de mogelijkheid van zo’n verandering niet. Alford is er volstrekt
tegen. Ellicott zegt ‘de betekenis ligt vast als ‘de eeuwige verwekking van het
Woord’, ’de eniggeboren Zoon van God, gewonnen van de Vader vóór alle
werelden. ’ J N Darby vertaalt in zijn Franse vertaling, ’fils unique’, wat in het
Frans equivalent is voor ‘enige Zoon’
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geboorte van de Heer. Zelfs de nieuwe geboorte maakt strikt genomen
van een gelovige geen zoon, maar een kind van God. Bij zijn geboorte
werd onze Heer niet geboren, maar gegeven als een Zoon. (zie Jes.
9:5 St. vert. ). Om zo te worden gegeven moet Hij Zoon geweest zijn
voor de maagdelijke geboorte. Want als God bij een Naam roept, is
de werkelijkheid er eerst. Zodat we in dit gedeelte lezen van de Zoon,
‘en men noemt zijn naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der
eeuwigheid, Vredevorst’. Dit werd Hij toen niet voor het eerst. Evenals
in Luc. 1:35 ‘Daarom zal ook dat Heilige dat geboren zal worden, God’s
Zoon worden genoemd’, omdat Hij dat van tevoren was. Hetzelfde geldt
voor de naam ‘Jezus’ (Jahweh is verlossing) want de naam van Verlosser
(Heiland St. vert. ) behoorde reeds bij Jahweh (Jes. 45:21).
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6. PERSOONLIJKE
VERSCHILLEN IN
DE GODHEID
De ontkenning van iedere openbaring in het Oude Testament
betreffende goddelijke relaties 18 of van het terugziende karakter van
veel dat in het Nieuwe is geopenbaard, is een claim om het gehele
terrein van openbaring volledig te kennen. ‘Als iemand meent iets te
weten (nl. volledig) dan kent hij nog niet zoals men behoort te kennen’
(1 Kor. 8:2).
Het gevolg is een versluiering van de goddelijke heerlijkheid te allen
tijde tot op de vleeswording en zelfs ernstiger dan dat, een vervalsen
van het ware karakter van de goddelijke wijze van bestaan, omdat
zij, - naar zij denken om de gelijkheid van de goddelijke Personen te
waarborgen, wat wij ook vastberaden vasthouden, - hen beschrijven als
in ieder opzicht gelijkwaardig in een toestand van ‘Absolute Godheid’
en alle relaties van ondergeschiktheid tussen hen ontkennen. Het
resultaat is ‘tritheïsme’, waar reeds op gewezen is en een Unitarier
zou kunnen tegenwerpen - ‘Waarom zouden drie Goddelijke Personen,
allen oneindig, eeuwig, almachtig, nodig zijn en Eén niet voldoende
zijn?’ Dit zou een gezonde redenering zijn als de Personen waren zoals
deze leraars hen voorstellen. Maar wat betekent de uitdrukking die bij
deze schrijvers wordt aangetroffen ‘absolute Godheid’? Is de Godheid
van de Vader, de Zoon en de Geest niet absoluut, of zijn er twee soorten
Godheid? Beroofde de vleeswording goddelijke Personen van ‘absolute
Godheid’? In de
18

Dralend wordt erkend dat er relaties van liefde en heerlijkheid moeten hebben
bestaan in de Godheid, maar geen openbaring er van.
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Schrift wordt op de onveranderlijkheid van God steeds weer de nadruk
gelegd: ‘Ik, Jahweh, ben niet veranderd’ (Mal. 3:6) ‘Bij Wie geen
verandering is of schaduw van omkering’ (Jac. 1:17) Maar als deze
leraars gelijk hadden, zou God veranderd zijn, zou Hij bewezen hebben
veranderlijk te zijn. Zijn Godheid is nu niet, wat het eens was - absoluut!
Er is natuurlijk geen greintje bewijs voor zo’n ongezonde en gevaarlijke
theorie. Maar deze denkbeeldige gelijkheid bestaat zelfs niet tussen
Jahweh en de Engel des Verbonds, of tussen Jahweh en Degene die Hij
zijn Geest noemt. De gronddwaling van deze gebrekkige ‘theologie’ is
het gebrek om de functionele verschillen tussen de Personen van de
Drie-eenheid te erkennen. ‘Er is maar één God, de Vader’, (1 Kor. 8:6).
Hem behoort de oorsprong toe: - ‘uit Wie alle dingen zijn, en wij voor
Hem’, uitverkiezing ‘naar de voorkennis van God’ (Hand. 2:23; 1 Petr.
1:2) en ‘tijden of gelegenheden’ (Hand. 1:7), etc. Hoe is het denkbaar
dat, als ‘alle dingen uit de (Vader) God zijn’ (1 Kor. 11:12; 2 Kor. 5:18), Hij
als zodanig niet vóór alle dingen bestond en met meer reden vóór de
vleeswording? Hoe kon Hij anders zijn volk uitverkiezen, of voorkennis
van hen hebben? En toch wordt ons doodleuk verteld, ‘De Schrift zegt
dat niet’. Maar de Schrift zegt het wel, tenzij het zo wordt verdraaid
dat het niet te herkennen is. Het is een echo van ‘God heeft zeker
wel gezegd?’ (Gen. 3:1) uit Eden en dezelfde ‘verdraaier’ van God’s
woord staat, dat moet droevig genoeg worden gevreesd, achter deze
verdraaiingen.
Samenvattend: aan de Zoon behoort de uitvoering en het bestuur ‘door
Wie alle dingen zijn, en wij door Hem’ (1 Kor. 8:6). Hij voert de goddelijke
voornemens uit; Hij is de handelende persoon in de Schepping en in
de Verlossing. Hij zendt of geeft de Vader niet, maar de Vader Hem
en dat ‘vanuit de hemel’. Hiervan getuigt de Heer duidelijk: ‘Want het
brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven
geeft’ (Joh. 6:33) ‘Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel’ (vs.
32) ‘Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou
doen, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden’ (Joh. 6:38). Deze
Schriftplaats bevestigt duidelijk dat het komen zowel als het zenden
vanuit de hemel was. De Heer kwam omdat Hij gezonden werd. ‘Ik ben
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van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de
wereld weer en ga heen naar de Vader’ (Joh. 16:28) Ik dacht dat het
duidelijk was dat het ‘verlaten van de wereld’ in het tweede gedeelte
van dit vers de hemelvaart beschrijft, terwijl het de terugreis tekent tot
het punt vanwaar het komen van de Vader begon. Daarom kwam onze
Heer van de Vader en kende Hem in die relatie vóór de vleeswording.
Nog een ander vers moge voldoende zijn: - ‘en nu, verheerlijk Mij, U
Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld
was’ (Joh. 17:5). Door welk religieus kunststuk van goochelarij kunnen
de bovengenoemde verzen in overeenstemming gebracht worden
met dit droevige verloochenen van de eeuwige relaties van de Vader
en de Zoon? Ik kan het niet begrijpen. Ik ben bang dat het enige wat
we kunnen zeggen met de apostel Paulus is, ‘God zij waarachtig en
ieder mens (zelfs als hij tot ons komt met de hoogste aanspraak op
geestelijk verstand) leugenachtig’! (Rom. 3:4). Zij zeggen dat ze ‘er voor
terugdeinzen om een haarbreedte verder te gaan dan wat de Schrift
zegt, maar moeten wij er niet eveneens voor terugdeinzen om een
haarbreedte eerder te stoppen dan wat de Schrift zegt? Iets er af doen
is even ernstig als iets er aan toevoegen.
Om tot ons onderwerp terug te keren, de Heilige Geest, hoewel gelijk
met de Vader en de Zoon, werd door hen gezonden (Joh. 14:26;16:7).
Eén van deze leraars bevestigde, zoals we zagen, dat het vernederend
voor een goddelijke Persoon zou zijn om door een andere te worden
gezonden en daarom kon onze Heer alleen gezonden zijn ná de
vleeswording, maar als dit zo was, zou het zowel de Goddelijkheid
van de Heer Jezus als van de Geest, zoals we zagen, loochenen en ons
regelrecht in het Arianisme doen belanden. De goddelijke voornemens
worden door zijn kracht vervuld, door Hem - de Eeuwige Geest - ‘offerde
Christus Zichzelf vlekkeloos op aan God’ (Hebr. 9:14) Hij overtuigt,
bekeert, heiligt, openbaart Christus en de toekomende dingen. De
Geest wordt door het hele Oude Testament heen van Genesis tot
Maleachi genoemd als ‘de Geest’, ‘de Geest van God’, ‘Mijn Geest’ (bijv.
, Gen. 1:2;6:3;Ezech. 11:24; Zach. 4:6) en is duidelijk de Ene en enige
goddelijke Geest van de Schrift Te spreken over ‘ondoorgrondelijkheid’
93

Zie, Mijn Knecht

om dit alles zonder waarde of konsekwentie te maken, is het strooien
van stof in de ogen van de heiligen. ‘De geopenbaarde dingen zijn voor
ons en onze kinderen voor altijd’ (Deut. 29:29) Wij kennen de ‘Enige
waarachtige God, en Jezus Christus die U hebt gezonden, ’ etc. , etc.
(Joh. 17:3). ‘Ondoorgrondelijkheid’ kan alleen betekenen dat we Hem
niet kunnen kennen, afgezien van en buiten zijn Zelfopenbaring.
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7. BEWIJZEN UIT HET
OUDE TESTAMENT
Moeten we dan toegeven dat in de Schriften van het Oude Testament
niets van de goddelijke relaties is geopenbaard? Met die Schriften in
ons bezit kunnen we dat niet. Natuurlijk kan worden vooropgesteld
dat we geen volledige openbaring hiervan verwachten in het Oude
Testament, evenmin als van andere waarheden, maar we hebben de
voorafschaduwingen zowel als de terugziende openbaring van het
NIeuwe. De waarheid is ‘duidelijk in het Nieuwe, verborgen in het
Oude’. ‘Het Nieuwe ontvouwt, wat het Oude omhult. ’
Zeker, de grote waarheid van het Oude Testament is de Eenheid van
de Godheid, in tegenstelling met de polytheïstische afgoderij waarin
de mens gevallen was. Maar Gen. 1:1 openbaart dat de Eenheid van
de Godheid een pluraliteit van de Personen in de Godheid niet uitsluit
en dit wordt gemanifesteert, als we doorgaan, zowel in de theophanies
(verschijningen van God) als in de directe lering van de Schrift. Dit
wordt toegegeven door allen die de waarheid van de Drieëenheid
vasthouden. Maar we gaan verder. We vinden aanwijzingen in het
Oude Testament dat de relaties die in het Nieuwe Testament worden
beschreven, zoals die van Vader en Zoon, reeds bestonden. Gaan we
bijv. naar Psalm 2. Ongetwijfeld is dit hoofdzakelijk tot aan het eind van
vers 9 profetisch, maar zoals het vaak in de profetie is, komen we in
de laatste drie verzen tot waarheid die nu van toepassing is, zoals het
wordt ingevoerd in de Hebreeuwse tekst door de woorden ‘Nu dan’.
Dit was een actueel beroep (ongetwijfeld ook in alle tijden waar) op
de koningen die David in de eerste plaats op het oog had. ‘Nu dan, gij
koningen, wees verstandig... Dient Jahweh met vreze... Kust de zoon,
opdat hij niet toorne... ... Welzalig allen die bij hem schuilen!’ Wie is dan
deze zoon? Hoewel het woord (bar) niet het gebruikelijke is, het wordt
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alleen nog gebruikt in Spr. 31:2, toch wordt het vaak gebruikt in namen
als Bar-Jonah, Barnabas, Barsabas, Bar-Jezus. In Psalm 2 wordt Zoon
in één adem genoemd met Jahweh als zijn gelijke, de eerste beslisser
van het lot van de mens - het bekwame voorwerp van zijn vertrouwen,
daarom duidelijk een goddelijk Persoon. Hoe overhaast is het dan
om te bevestigen dat zulke relaties als Vader en Zoon (in de Godheid)
helemaal vreemd zijn aan het Oude Testament. Dat is loochening van
de kracht van duidelijke uitdrukkingen die door de Geest Zelf worden
gebruikt.
Eén woord van God weegt zwaarder dan alle andere woorden. ‘Alle
woord God’s is gelouterd’ (Spr. 30:5) Het is opmerkingswaardig dat
het gedeelte dat aan deze woorden voorafgaat uitdrukkelijk getuigt
van het Zoonschap in de Godheid. We hebben hier de opmerkelijke
zevenvoudige vraag van Agur betreffende de Schepping en dan
betreffende de namen van de Schepper en van zijn Zoon. ‘Hoe is zijn
naam en hoe de naam van zijn zoon? Gij weet het toch. (vs. 4) Dit wordt
op de gebruikelijke manier ontweken, het zou profetisch zijn. Wordt
ons niet zoiets verteld? Wel, in ieder geval is het geen profetie dat
de Schepper een Zoon moest hebben, dat wordt aangenomen, maar
betreffende de naam van die Zoon. Er is niets werkelijk profetisch in
het gedeelte. In werkelijkheid is het woord dat hier vertaald is door
‘profetie’ (in de King James) ‘last’ (St. vert. ) alleen zo vertaald in één
ander geval van de 70 keren dat het voorkomt in het Oude Testament
en dat is in het volgende hoofdstuk 31:1, ‘de last waarmee zijn moeder
hem onderwees’, waar weer niets profetisch in de gehele context is,
maar eerder een belangrijke waarschuwing tegen ondeugd en sterke
drank. De werkelijke grondbetekenis is ‘een last’ of iets van gewicht.
Gesenius vertaalt in Spr. 31:1, ‘uitspraak’; de R V en de St. vert. in beide
plaatsen ‘last’ of ‘orakel’. Het is wat wij zouden noemen een ‘gewichtige
verklaring’. Het als zeker te bevestigen dat Zoonschap in de Godheid in
het Oude Testament onbekend is, is het loochenen van wat duidelijk
geschreven is. Agur had geen pretenties, zoals hij zelf ons vertelt, dat
hij verheven opgevoed of begiftigd of diepzinnig onderwezen was in
goddelijke waarheid, maar hij wist meer dan sommigen die dit vandaag
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claimen en toch hebben laten varen wat hij wist. Geve de Heer ons meer
Agurs, eenvoudige mensen die de waarheid hardnekkig vasthouden en
naar meer vragen!
Dit komt ook overeen met wat oprechte kenners van het Woord
van de goddelijke Wijsheid hebben geleerd. (Spr. 8) Christelijke en
Joodse uitleggers zijn sinds onheugelijke tijden van oordeel dat dit
het mysterieuze meervoud in het goddelijke Wezen openbaart. Maar
deze mensen negeren het van één kant geheel, met een of ander nietig
voorwendsel dat hun punt bewijst, zoals zij het laten gelden. Men staat
versteld over hun oppervlakkige logica. 19 .
Alleen zij die reeds bepraat waren konden er waarde aan hechten. Hoe
kon tegen niets anders dan een eigenschap, berisping, gehoorzaamheid
vragen, raad, verheuging voor God, worden gezondigd? Hoe treffend
doen zulke woorden als, ‘Jahweh heeft Mij tot aanzijn geroepen als
het begin van zijn wegen vóór zijn werken van ouds af’ denken aan de
verklaringen van Joh. 1.
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Het hele betoog van Spr. 8 wordt op een orakelachtige wijze weggewuifd. ‘Allen
(!) moeten toegeven dat de gedachte van Zoon hier eenvoudig niet te vinden
is, daar de wijsheid wordt gepersonifieerd als een vrouw’ (C A Coates Remarks
p 45). Dit is alleen zo omdat wijsheid in het Hebreeuws zowel als in het Grieks
vrouwelijk is. Op dezelfde manier zou een Fransman kunnen bewijzen dat het
Woord in Joh. 1:3 wordt ‘gepersonifieerd als een vrouw’ - daar het woord
‘Parole’ vrouwelijk is en de uitspraken vrouwelijk zijn. Hetzelfde geldt voor Licht
in vs. 8 - dat moet een vrouw zijn, omdat het woord in het Frans vrouwelijk
is. We hebben gezien dat de gedachte van Zoon alles behalve vreemd is voor
zo’n uitdrukking als ‘ben ik geboren’ (Spr. 8:24 en 25). Hiervan gaf Mr. J. Taylor
zelf eens onwrikbaar getuigenis in een boek getiteld ‘Resurrection and Levitical
Privilege’ (1911). Terwijl hij naar dit gedeelte verwijst schrijft hij, verre van toe
te stemmen wat Coates beweert, ‘De uitdrukking ‘een troetelkind (voedsterling)
bij Hem’, ‘dagelijks zijn vermakingen’, of ‘een en al verrukking dag aan dag’, dat
was niet Adam, dat was ‘De Zoon’‘. Laat dit zien dat Mr. Taylor niet door God
onderwezen werd toen hij dit denkbeeld er op na hield? Hij hechtte klaarblijkelijk
geen betekenis aan de oppervlakkige redenering die voor Coates nú beslissend
is.
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‘Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van den beginne, eer de aarde
bestond. Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren!’ (vs. 23-25) (Zie
ook de St. vert. ) Hier hebben we twee keer de gedachte van ‘generatie’
-’Ik ben geboren ‘ (Hebr. chul, zie Job 15:7, Zijt gij als eerste der mensen
geboren of eer dan de heuvelen voortgebracht ? Psalm 51:7, ‘Zie,
in ongerechtigheid ben ik geboren , in zonde heeft mijn moeder mij
ontvangen’). Hoe kunnen we de conclusie uit de weg ruimen dat het
de Eeuwige Zoon is die dan werd voortgebracht? Duidelijk eeuwig
zoonschap en eeuwig bestaan in het verleden zijn niet onverenigbaar,
hoeveel menselijke redenering ook kan stamelen.
De waarheid wordt verder geillustreerd door de bekende woorden
van Mich. 5:1, ‘En gij, Bethlehem Efratha, uit u zal Mij voortkomen die
een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de
dagen der
eeuwigheid’. Het eerste gedeelte voorzegt buiten kijf de menselijke
geboorte, maar dezelfde stam ‘yat-tzah’ wordt gebruikt van ‘de
oorsprong van eeuwigheid’. Het woord wordt vaak gebruikt voor
geboorte (bijv. Gen. 25:26; Exod. 21:22;Job 1:21;3:11;38:29). Het
schijnt moeilijk om te geloven dat de Heilige Geest hetzelfde woord
zo naast elkaar geplaatst kan hebben gebruikt, tenzij Hij het feit wilde
benadrukken dat Degene die in Bethlehem geboren werd, reeds in de
voorbijgegane eeuwigheid als de goddelijke Zoon bestond. Dit komt
precies overeen met de uitdrukking in Jesaja 9:6, ‘Want een kind is
ons geboren, een Zoon is ons gegeven . ’- Hij, Die van den beginne het
Woord, de Eeuwige Zoon van God was.
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8. DE VERSCHIJNINGEN
VAN GOD
Eén van de essentiele eigenschappen van God is zijn Onzichtbaarheid,
Hij is aoratos (Ko. 1:15;1 Tim. 1:17 etc. ). Dit moet, als het op zijn Wezen
wordt toegepast, niet alleen betekenen dat Hij niet kan, maar dat Hij
niet mag wor-den gezien: ‘die geen mens gezien heeft of zien kan’ (1
Tim. 6:16). Zelfs Mozes kon het gelaat van God niet zien en leven. Als
God Zichzelf aan zijn schepsel openbaart, dan gebeurt dat door een
tussenpersoon als tolk.
Wie kon dan deze functie van Middelaar vervullen ? De waarheid van
Joh. 1:18 is van het hoogste belang in de beantwoording van deze vraag.
Laten we die bewoordingen nog eens overdenken: ‘Niemand (Grieks
:’niet één’) heeft OOIT God gezien; de eniggeboren Zoon die in 20 de
schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard. ’ Die (in de schoot)
is, is letterlijk: ‘Degene die ís’, niet ‘zál zijn’ zoals het geweest zou zijn
wanneer het een relatie geweest was die in de tijd begonnen was. De
uitdrukking wijst niet slechts op positie, maar op relatie en eenheid van
wezen, essentiële waarheid zonder enige speciale verwijzing naar tijd.
Hij kent en verklaart zoals geen ander dat zou kunnen. Dit was waar
voordat de werelden gemaakt werden. Zoals wij de zon zelf niet zien,
maar haar uitstraling (pracht), zo zag geen engel ooit God, uitgezonderd
door de Zoon, die ‘de uitstraling (lett. gereflecteerde uitstraling) van
zijn heerlijkheid is’ (Hebr. 1:3). Dit was ook waar in de tijd van het Oude
Testament. De verschijningen van God aan Abraham, Mozes, Jozua, etc.
gewoonlijk genoemd ‘Theophanies’, zouden juister genoemd moeten
20

Het voorzetsel ‘eis’, hier vertaald door ‘in’ heeft gewoonlijk, maar niet altijd, de
betekenis van ‘tot in’, maar wat het hier ook is, dat verandert de waarheid van
het vers niet.

99

Zie, Mijn Knecht

worden ‘Huiophanies’,
Zoon

21

want niemand anders dan de eniggeboren

kon Hem zelfs toen hebben verklaard; en dat is het geloof van de Kerk
geweest vanaf het begin, gegrond op de duidelijke verklaring van Joh.
1:18. Hoe groot is de oneer de heerlijke Persoon van de Zoon van God
aangedaan, dat dit, zijn speciale voorrecht als Openbaarder van God,
Hem zou worden ontrukt! Werkelijk de hedendaagse loochening die we
hier proberen te bestrijden, is (onbekend aan haar bedrijvers) alleen
nog maar een satanische poging meer om ‘Hem van zijn hoogte af te
stoten!’ (Ps. 62:5).
We willen nu kort enkele van die verschijningen beschouwen.
Degene die verschijnt wordt vaak genoemd ‘de Engel des HEREN’,
‘de Engel des Verbonds’, of eenvoudig ‘Engel’, maar het Hebreeuwse
‘malach’ heeft, evenals haar Griekse equivalent, de dubbele betekenis
van engel en boodschapper. Jacob gebruikte het woord in zijn terugblik
op al God’s handelingen. ‘De Engel, die mij verlost heeft uit alle nood,
zegene deze jongelingen’ (Gen. 48:16). Dit moet ongetwijfeld de
voorvallen insluiten van Betel (Gen. 28:13), van Haran (31:11), van Pniël
(32:30), van Berseba (46:2). Zou de patriarch op zo’n moment slechts
een engel aanroepen om zijn kleinzonen te zegenen? Niemand anders
dan de Zoon van God kon verlossen. Stefanus spreekt van de ‘Engel des
Heeren’ (St. vert), die aan Mozes verscheen vanuit een braamstruik.
Maar in Exod. 3 wordt diezelfde engel, een ogenblik later, God Zelf,
die bevestigt, ‘Ik ben de God van Abraham’ (vs. 6) etc. Zeker, alleen
een engel kon de plaats niet te heilig maken voor Mozes om er met
ongeschoeide voeten te staan, of te veel zijn voor zijn ogen om er naar
te zien. Dat zou het geven van de heerlijkheid van God aan een ander
zijn. De ‘straling van zijn heerlijkheid’ wat de Zoon was, werd gezien
in de Sjechina heerlijkheid en in de vuurkolom. Inderdaad, engelen
hadden hun ondergeschikt aandeel in de gebeurtenissen van Sinaï,
maar niemand kan Exod. 19 lezen en er aan twijfelen wie de uiteindelijke
21
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Van twee woorden ‘huios’ (een Zoon) en ‘phaino’ (verschijnen).

Wetgever was. Exod. 19:3, 5, en 20 geven de doorslag. ‘Want de ganse
aarde behoort Mij’ (vs. 5). ‘God sprak al deze woorden’ (20:1) En dan
lezen we in hoofdstuk 24:10 ‘En zij zagen de God van Israël’, zij zagen
geen gelijkenis, . maar de heerlijkheid van de ‘eniggeboren Zoon’.
Naar dezelfde verheven Persoon moet verwezen zijn in Exod. 23:20, 21
‘Zie, Ik zend een engel voor uw aangezicht’, want niemand anders dan
een goddelijk Persoon kan ‘overtredingen vergeven’, of de Naam van
God in Zich hebben. Ook in Jozua 5:14 was, ‘de vorst van het Heer van
Jahweh’, voor wie de lagere aanvoerder zijn schoenen uittrok en Hem
aanbad, niemand anders dan Jahweh Zelf, opnieuw geopenbaard in de
Middelaar, en er is slechts één Middelaar.
Verdere voorbeelden kunnen worden aangehaald uit het leven van
Hagar, Bileam, GiIdeon en van de profetie van Zacharia, maar nog één
zal voldoende zijn - de engel die aan Manoah en zijn vrouw verscheen
(Richt. 13:3) Niemand anders dan de Zoon van God zou het hebben
gewaagd zichzelf te identificeren met het brandoffer, door in de rook en
de geur er van tot God op te stijgen! Deze naam ‘Wonderbaar’ (pahlah
in vs. 18) identificeert Hem met de Zoon, die genoemd zou worden
‘Wonderbaar’ (pahlah in Jes. 9:6). Het is een ernstige dwaling, zoals
Johannes bemerkte, om een engel abusievelijk aan te zien voor de
Heer (Openb. 19:10;20:9), maar veel erger is het om de Zoon van God
voor een engel aan te zien! Maar het bewijs zou in kracht toenemen
als een gedeelte kon worden gevonden dat uitdrukkelijk de ‘Engel
des Verbonds’ zou identificeren met ‘de Heer Jezus’. Dat vinden we in
Mal. 3:1, ‘Zie, Ik zend mijn bode, (Johannes de Doper) die voor mijn
aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de
Here die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert; Zie hij
komt zegt Jahweh der heerscharen. ’ Dit is duidelijk de Heer waarover
hier gesproken wordt als ‘de Engel des verbond’, van Wie we door het
Oude Testament heen hebben gezien dat Hij de Openbaarmaker van
God en daarom ‘de eniggeboren Zoon ‘ is uit Johannes 1:18, niemand
anders dan de Heer Jezus. Hoe kan het dan worden ontkend dat Hij
de Zoon was vóór de vleeswording. In het Nieuwe Testament wordt
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de Openbaring duidelijker. In het Oude Testament vangen we glimpjes
op van een levende stroom die in de verte de heerlijkheid van de zon
reflecteert, nu gaat het voorbij in volle vloed met gouden golven, maar
het is dezelfde rivier. God openbaart Zichzelf op een nieuwe en vollediger
wijze. ‘De uitstraling van zijn heerlijkheid’ wordt nu geconcentreerd in
‘de afdruk van zijn Wezen’.
Verschijning maakt plaats voor de vleeswording. Kan er aan getwijfeld
worden door wie deze verheven openbaring moet worden gedaan?
God heeft zijn Openbaarmaker reeds bereid, ‘Toen de volheid van de
tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren
onder [de] wet, opdat Hij hen die onder de wet waren, vrijkocht, opdat
wij het zoonschap zouden ontvangen. ’(Gal. 4:4, 5) Hier hebben we
vier dingen in hun ware morele en historische volgorde; ten eerste een
goddelijke verhouding die van tevoren genoten werd: - ‘zijn Zoon’, dan
wordt op een menselijke toestand ingegaan, ‘geworden uit een vrouw’,
een bijzondere verbinding met de uitverkoren natie - ‘geworden onder
de wet’ en een tweevoudig gevolg - verlossing en adoptie.
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9. IK HEB U HEDEN VERWEKT
Psalm 2:7
Voordat we het Oude Testament verlaten willen we de bovengenoemde
woorden uit de tweede psalm beschouwen, een psalm waarnaar
reeds in de laatste verhandeling werd verwezen. Van deze uitspraak
wordt door de nieuwe lering vanzelfsprekend aangenomen dat ze
profetisch naar de geboorte van de Heer in Bethlehem verwijst. Maar
dat is helemaal niet het onderwerp van de psalm, die begint, zoals
Handelingen 4:2 aantoont, met de uiteindelijke verwerping van de
Heer door de Joden en de volken. Het feit dat deze woorden drie keer in
het Nieuwe Testament worden aangehaald (Hand. 13:33; Hebr. 1:5;5:5)
behoorde de ontdekking van hun verwijzing te vereenvoudigen, want
als in één van de drie plaatsen de menselijke geboorte van de Heer
door de samenhang wordt uitgeschakeld, dan lijkt het duidelijk dat
naar een andere betekenis moet worden gezocht in de andere gevallen.
De woorden vormen in hun oorspronkelijke omlijsting een deel van
het antwoord van Jahweh aan zijn vijanden. Het was niet waarschijnlijk
dat Hij op zo’n moment zou verwijzen naar de vleeswording. Zoals
we hebben gezien, kan het belang daarvan op haar plaats niet
overgewaardeerd worden, het is fundamenteel. De maagdelijke
geboorte was het grootste teken dat tot dan toe op aarde ooit was
bewerkt. Afgezien daarvan kon Jezus niet het zaad van de vrouw zijn,
de vermorzelaar van de kop van de slang, noch het zaad van Abraham,
erfgenaam van de beloften, noch de Zoon van David, erfgenaam van
de troon van Israël, noch de zondeloze Heiland der mensen. Ook was
zijn mensheid niet docetisch, d.w.z. alleen in schijn. Niets ontbrak dat
werkelijke en volledige mensheid, geest, ziel en lichaam vormde, anders
was de Verzoening (A) door en door vervalst. Maar zoals grondslagen in
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het algemeen, - hoewel in het begin op de voorgrond tredend, en nooit
hun wezen verliezend, - verkwijnde deze fundamentele waarheid van
aanzien en werd er achteraf nooit duidelijk naar verwezen. Ze had aan
haar doel voldaan. Een nieuw teken wordt na de kruisiging ingevoerd
- de opstanding en hiernaar schijnt ongetwijfeld te worden verwezen.
Niet dat de woorden ‘U bent mijn Zoon’ etc. direct op de opstanding
van toepassing zijn, maar God getuigt van de opgestane Christus als zijn
eeuwig geboren Zoon.
De drie aanhalingen van deze woorden vinden we in Handelingen
13:33; Hebreeën 1:5 en 5:5.
In het laatst genoemde gedeelte is het onderwerp de roeping van
Christus tot het priesterschap. Dit kon niet gebeuren door het feit van
de vleeswording, daar Hij van de stam van Juda was. Hij moest eerst
opklimmen naar een hogere plaats, waar Hij priester van een andere
orde dan die van Aäron wordt: _ ‘U bent priester tot in eeuwigheid naar
de orde van Melchizédek’. Dit is een aanhaling uit Psalm 110:4 - een
Davidische psalm van waaruit onze Heer de voorrang (superioriteit)
betoogt van de Zoon van David - de Messias, op David vanwege het feit
dat David Hem als Heer erkent - een waarheid die in Rom. 1:3, 4 wordt
uitgelegd, ‘Uit het geslacht van David naar [het] vlees, die verklaard
is als God’s Zoon in kracht naar de Geest van [de] heiligheid, door
dodenopstanding. ’
In Hebreeën 7 leidt de schrijver, door de Geest, uit het stilzwijgen
van Gen. 14 betreffende de afkomst van Melchzédek, etc. , een
gelijkenis tussen hem en de Zoon van God af. Voor zover het verhaal
gaat was de koning van Salem ‘zonder vader, zonder moeder, zonder
geslachtsregister (letterlijk genealogie), zonder begin van dagen of
einde van leven, maar lijkt op de Zoon van God’ (Hebr. 7:3) Het grote
punt van overeenkomst, het enige punt waar de nadruk op ligt, is de
gedachte van eeuwige duur, zowel in het verleden als in de toekomst.
Zulke eigenschappen konden aan de Heer in zijn mensheid als zodanig
eigenlijk niet worden toegekend. De feiten zijn er strijdig mee. Zeker,
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onze Heer had geen aardse vader, maar door de Joodse wet werd Jozef
zijn wettelijke vader. Zeker, Hij was niet zonder moeder, ook was Hij niet
‘zonder geslachtsregister’ (zie Matt. 1 en Luc. 3), ook als mens had Hij
een begin van dagen te Bethlehem en een einde van dagen op Golgotha.
Deze punten van overeenstemming tussen Melchzédek en onze Heer,
zijn op geen enkele wijze van toepassing op zijn vleeswording, maar op
zijn Zoonschap in een eeuwigheid in het verleden dat er daarom aan
vóórafging was en in geen enkel opzicht er van afhankelijk was.
De aanhaling in Hebreeën 1:5 gaat, hoewel gesproken wordt over
Christus na zijn opstanding, terug tot de voorbijgegane eeuwigheid,
want door erfenis verkreeg Hij de naam van Zoon, die uitnemender was
dan van welke engel ook, niet door de vleeswording of de opstanding,
hoewel Hij nu nog niet de heerlijke erfenis is binnengegaan, waarvoor
Hij als Zoon de gestelde erfgenaam was.
Handelingen 13:33 lijkt duidelijk te verwijzen naar de opstanding. In
vers 23 wordt naar de vleeswording verwezen ‘Van diens nageslacht
heeft God naar de belofte aan Israël een Heiland voortgebracht . ’ In
vers 30 is het een algemeen woord voor opgewekt (egeirein), hetzelfde
woord als in vers 22 voor David’s aanwijzing als koning, maar in vers
33, 34, hebben we een ander woord anistesthai , wat we 11 keer
vinden in de Handelingen voor opstanding. Zoals Alford aantoont is ‘de
betekenis: opgewekt uit de dood’, absoluut vereist door het verband,
zowel omdat het woord wordt herhaald met ‘uit de doden’ (vs. 34)
als omdat de apostel de hele tijd de nadruk legt op de opstanding als
de hoogste vervulling van God’s beloften betreffende Jezus. Het punt
van de aanhaling uit Jesaja 55:3 (de LXX) is de bestendigheid van zijn
opstandingstoestand, ‘om niet meer tot ontbinding terug te keren’. In
de woorden ‘U bent mijn Zoon etc. ’, erkent God de Ene die altijd tot
Hem in de relatie van Zoon was geweest.
Dr. Alford bespreekt volledig de kracht van deze woorden en terwijl
hij deze verklarende betekenis in het Nieuwe Testament toegeeft, is
hij van mening dat de oorspronkelijke verwijzing van het woord in de
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psalmen gericht is naar de Eeuwige voorbrenging van de Zoon, terwijl
‘heden’ (seemeron) de welbekende definitieve betekenis draagt van
de’ nu altijd aanwezige ‘ van een eeuwigheid in het verleden. Dit is
ook de mening van een aantal welbekende schrijvers, zowel Latinische
als Griekse, zoals Origines, Athanasius, Basilides, Augustinus van Hippo,
Chrysostomus, Eusebius en Cyrillus van Alexandrië; hij verwijst ook
naar Philo van Alexandrië, die de betekenis van ‘de eeuwige nu’ aan het
woord verbindt.
Het is duidelijk dat onze Heer in geen enkel opzicht in de opstanding
voor de eerste keer de Zoon van God werd, noch eerst bij de menselijke
geboorte, maar Hij die de baby van Bethlehem was en die in lichamelijke
gedaante, terwijl Hij de littekenen van Golgotha draagt, binnenging in
het ‘heiligdom niet met handen gemaakt’, was Dezelfde die, als de
Eeuwige Zoon van God, in den beginne de hemel en de aarde geschapen
had en die ‘verwekt vóór de werelden waren’, ‘in den beginne bij God ‘
geweest was. (Joh. 1:2).
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10. SAMENVATTING
EN CONCLUSIE
We kunnen er in dit afsluitend hoofdstuk aan denken, dat de
moeilijkheden die betrokken zijn bij uitdrukkingen als ‘de Eeuwige
verwekking (generatie)’, of ‘de gemeenschap van het goddelijke
wezen (essentie)’ ons niet in verlegenheid behoeven te brengen. De
grootste moeilijkheid zou zijn, als er geen moeilijkheden waren. Als
we zo weinig van het proces van de menselijke verwekking begrijpen,
hoe kunnen we dan hopen de goddelijke te doorgronden? Maar veel
van de moeilijkheden, ongetwijfeld door sommigen eerlijk gevoeld,
zijn gebaseerd op dwaalbegrippen zoals het gebruik maken van de
overeenkomst met de menselijke verwekking; door het inbrengen in
een voorbijgegane eeuwigheid van gedachten van voorrang of van
volgende gebeurtenissen, die uitsluitend tot de tijd behoren, het
verwarren van het oorspronkelijke onderlinge verband van goddelijke
Personen met vragen over Godheid, gelijkheid, eeuwigheid, etc. . De
nieuwe leraars schijnen voor de goddelijke Drieëenheid, een drietal
Goden in de plaats te stellen, gevreesd wordt dat zij in werkelijkheid
drie-theïsten zijn.
De Schrift blijft niet in gebreke om het Eeuwige Zoonschap te leren aan
de eenvoudige gelovige, maar de bewoording moet worden verdraaid
om het in te passen bij de nieuwe ‘gedachten van mensen die ijdel zijn’
(Ps. 94:11; 1 Kor. 3:20). Zulke uitspraken, als boven zijn aangehaald,
beschrijven geen veronderstelde op zichzelf staande handeling in het
verleden, maar een eeuwige en wezenlijke relatie die bestaat tussen
de Vader en de Zoon (zie, Joh. 5:26) en de ‘komst van de Geest’ een
eeuwige relatie tussen Hem en de andere goddelijke Personen (Joh.
15:26). Het was geen op zichzelf staande handeling die erbij kwam,
maar een toestand die noodzakelijkerwijs bestond in het Wezen van de
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Godheid. De Zoon is noodzakelijkerwijs de uitstraling van de goddelijke
heerlijkheid, zoals de lichtgevende atmosfeer van de zon kan worden
beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van de
zon.
Het getuigenis van de Vader vanuit de hemel, ‘dit is mijn geliefde Zoon’,
aan de Jordaan en op de Heilige Berg wordt aangevoerd om te bewijzen
dat het goddelijke Zoonschap begon te Bethlehem, maar de logica
hiervan ligt niet aan de oppervlakte. Het is heel eenvoudig de woorden
te begrijpen als een goddelijk getuigenis dat de Vernederde - Jezus,
niemand anders was dan de Eeuwige Zoon. De woorden ontkennen dit
evenmin dan dat ‘deze zoon van mij’ uit Luc. 15:24 de relatie van zoon
die reeds bestond ontkent.
Als het Zoonschap van onze Heer afhing van zijn vleeswording, hoe
kon dan Marcus, die vanaf het begin zegt dat zijn evangelie was ‘Het
evangelie van Jezus Christus - de Zoon van God’, geen duidelijke
verwijzing maken naar de menselijke geboorte, of hoe kon Johannes
wiens bepaalde doel het was om het goddelijke Zoonschap te bewijzen,
d.w.z. , dat ‘Jezus is de Christus - de Zoon van God’ (Joh. 20:31), zich
ervan onthouden om in duidelijke bewoordingen er naar te verwijzen?
Bovendien, als de vleeswording van onze Heer in de Drieëenheid geheel
nieuwe relaties invoerde, dan zou het geen ontlediging maar een
vulling zijn, geen vernedering maar een verhoging, geen openbaring
van God maar een opstand in God. Het is ongelooflijk dat een zodanige
radicale verandering plaats kon vinden in de innerlijke verhoudingen
van de Onveranderlijke God. De vleeswording openbaarde wat er van
tevoren was, ze kon geen totaal nieuwe verhoudingen scheppen. De
bovenzinnelijke eigenschappen van onze Heer kwamen niet alleen
voort uit zijn menselijke geboorte, - hoewel door de werking van de
Heilige Geest, anders zou zijn mensheid niet werkelijk geweest zijn,
- maar uit het feit dat de Persoon die intrad in de menselijke natuur
goddelijk was.
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Dus, menselijke geboorte vormt geen ‘zonen’ maar ‘kinderen’ en dit
is op consequente wijze waar bij het Nieuwtestamentisch gebruik van
‘kind’ en ‘zoon’ in de geestelijke betekenis. De uitdrukking kind duidt op
verwantschap, zoon duidt op gekende en genoten relatie. Men wordt
als kind geboren, men groeit op tot zoon.
Menselijke geboorte maakt een kind niet één met zijn vader, toch
claimt de Heer dit in Joh. 10:30 als Zoon van God (zie vs. 36) - ‘Ik en de
Vader zijn één’, terwijl Hij dit met Zichzelf verbindt als Degene ‘die de
Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden. ’
Ook kan het kind door het enkele feit van de geboorte niet de werken
van de vader doen, maar ‘de Zoon’ kon de wil van zijn Vader doen. (Joh.
5:19).
Ook maakt menselijke geboorte een kind niet gelijk aan zijn vader, toch
claimt de Heer dit: ‘Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook’ (Joh. 5:17).
De Joden begrepen het zó, ‘omdat Hij zei dat God zijn eigen Vader was,
zodat Hij Zich aan God gelijk maakte’ (Joh. 5:18). Onze Heer ontkende
de gevolgtrekking niet, hoewel Hij verklaarde dat deze gelijkheid van
een soort was die niet tegenstrijdig was met ondergeschiktheid (vs. 19).
Ook verleent menselijke geboorte aan een kind geen gelijke eer als de
vader; toch claimt de Heer dit voor Zichzelf, als Zoon, een relatie die
daarom bestaan moet hebben afgezien van de vleeswording. Hetzelfde
kan worden gezegd van zulke goddelijke eigenschappen als almacht
in vers 19 en ‘het hebben van leven in Zichzelf’ in vers 26, wat Hem
toekwam, niet krachtens de vleeswording maar als de god-delijke Zoon.
We kunnen nu onderzoeken of de getuigenissen van Christus als de
Zoon van God gedurende zijn dienst, in de evangelieën gebaseerd waren
op het feit van de Maagdelijke Geboorte? Het antwoord is -Nooit. De
getuigenissen van gevallen geestelijke machten over het Zoonschap
waren veelvuldig, maar we zoeken tevergeefs een hint dat zo’n kennis,
zoals zij bezaten, verbonden was met de maagdelijke geboorte. Hadden
ze dit erkend als de beslissende factor, zoals men ons vandaag vraagt
om te doen, dan zouden zij daarop hebben gezinspeeld, terwijl zij
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eerder overtuigd geweest lijken door de persoonlijke kwaliteiten en
krachten van onze Heer. Bij de verzoeking zocht Satan naar bewijzen
van een geheel andere soort, ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan
tot deze steen dat hij brood moet worden, ’ etc. , etc. . Het was de
persoonlijke heerlijkheid van Christus die Satan en de demonen er van
overtuigde dat Jezus van Nazareth inderdaad dat goddelijke Wezen was
die zij kenden en waarvoor zij reden hadden om Hem te vrezen als de
Zoon van God (Zie Luc. 4:3; 8:28, 29;9:41;Joh. 6:69;11:27).
Nooit wordt van de Heer gezegd dat Hij zijn aanspraken op goddelijk
Zoonschap baseerde op zijn vleeswording, ook verwees Hij niet éénmaal
daar naar. Het is natuurlijk mogeljk dat Johannes de Doper het van zijn
moeder Elisabeth gehoord had, hoewel het een onwaarschijnlijk geheim
voor een moeder is om dat aan haar jongste zoon toe te vertrouwen.
Daarvoor was de stem uit de hemel nodig en het beloofde teken van
het neerdalen van de Geest, in de gedaante van een duif, om hem te
overtuigen dat Hij, die zijn jongere neef naar het vlees was, inderdaad
de Zoon van God was.
Het was duidelijk niet de kennis van de maagdelijke geboorte die
Nathanaël voerde tot de uitroep ‘U bent de Zoon van God’ (Joh. 1:49).
Er is inderdaad geen bewijs dat Filippus zelf dat wist, er is zeker geen
vermelding dat hij het aan Nathanaël had bekend gemaakt.
Het was de tentoonspreiding van de alwetendheid van Christus die
de laatste overtuigde van zijn Goddelijk Zoonschap. Hetzelfde gaat op
voor de discipelen in de storm, zij wisten niets van de omstandigheden
van zijn geboorte, maar zij zagen dadelijk zijn almacht in zijn macht
over de golven en erkenden Hem dienovereenkomstig als de Zoon
van God. Als Petrus zijn kennis van Christus als de Zoon van God had
ontvangen van Maria, de moeder van de Heer, dan zou het ‘vlees en
bloed’ geweest zijn dat hem dit openbaarde, maar dit sluit Christus
duidelijk uit en schrijft het toe aan de openbaring van zijn Vader in de
hemel; en zo was het met de hoofdman bij het kruis en ieder ander
getuigenis van zijn goddelijk Zoonschap dat in de Schrift vermeld wordt,
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inclusief dat van Thomas na zijn opstanding. Bij de opstanding werd aan
de laatstgenoemde apostel, evenals aan ontelbare anderen sindsdien,
met kracht verklaard dat Jezus de Zoon van God was.
Zeker, als de menselijke geboorte de beslissende gebeurtenis geweest
was - de crisis, in de zin die deze theorie vraagt, dan moest het in ieder
evangelie en in iedere brief op de voorgrond zijn getreden, inplaats van
zo karig te worden vermeld. Was het goddelijke Zoonschap van de Heer
het gevolg van de wonderbare ontvangenis, dan zouden beiden zijn
verbonden in gelijke verhe-venheid en herhaling.
Dat onze Heer kon deelnemen aan ware en vlekkeloze mensheid,
daarvoor was zeker zijn wonderbare geboorte onmisbaar, maar deze
andere heerlijkheden berusten op iets van een geheel ander verschillend
niveau. Genoot de Heer, die aanspraak maakte op gelijke eer met de
Vader, dit nooit totdat Hij in de mensheid intrad? Zo’n theorie maakt
zijn Godheid bijna afhankelijk van zijn vleeswording. Hoe onmogelijk
is het om zulke woorden als ‘Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk’
te beperken tot een tijd volgende op de vleeswording! alsof de rust
van God tot dan toe niet was verbroken. De vleeswording kon de diepe
betekenis niet uitputten van zulke woorden als ‘Als God uw Vader was,
zou u Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want
Ik ben ook niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden’ (Joh.
8:42), of ‘zegt u van Hem die de Vader heeft geheiligd en in de wereld
gezonden, etc’ (Joh. 10:36), of opnieuw, ‘Ik ben van de Vader uitgegaan
en ben in de wereld gekomen, etc , ’ (Joh. 16:28). Of, ‘en nu, verheerlijk
Mij, U, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de
wereld was’ (Joh. 17:5). Welk een dodelijke duisternis moet gevallen
zijn op de geesten van de mensen, om ondanks zulke Schriftplaatsen
het eeuwige Vaderschap van God en het eeuwige Zoonschap van de
Heer te loochenen!
Zoals Bellet terecht heeft gezegd ‘Hoe bang zouden we moeten zijn, uit
vrees dat we in enig opzicht een geloofsbelijdenis (inderdaad eerder
van ongeloof) toelaten die de Goddelijke schoot zou beroven van haar
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eeuwige onuitspreekbare verrukkingen en die onze God zou vertellen
dat Hij geen vreugde van een Vader kende en onze Heer zou vertellen
dat Hij niet de vreugde van een Zoon in die schoot van alle eeuwigheid
kende. ’
Opnieuw vraagt Hij, ‘Kan de liefde van God worden verstaan volgens de
Schrift, als dit Zoonschap niet wordt erkend? Krijgt de liefde niet haar
karakter van die leer - ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat
hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven’? Verliest die liefde niet haar
weergaloze heerlijkheid als deze waarheid in twijfel wordt getrokken?
Hoe duidelijk spreken voor een geest die bevrijd is van niet anders dan
menselijke redeneringen (hoe verschillend zijn deze van verstandig
praten!) en zich eenvoudig onderwerpt aan het Woord van God,
woorden als ‘God gaf zijn eniggeboren Zoon’, ‘God zond zijn eniggeboren
Zoon in de wereld opdat wij het leven zouden hebben door Hem!’
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APPENDIX BIJ LUCAS 1:35
De woorden van Gabriël in Luc. 1:35, - in het bijzonder de laatste zin:
‘daarom ook zal dat Heilige dat geboren zal worden, God’s Zoon worden
genoemd’, - worden gebruikt om de nieuwe theorie te ondersteunen
dat het Zoonschap van onze Heer Jezus Christus dateert van zijn
Geboorte te Bethlehem. Wat is dan de logische kracht van het ‘daarom’
of de reden dat het ‘ook’ is ingevoerd? We hebben reeds gezien dat
het feit van het geven van een naam of een titel in het Woord van
God op geen enkele wijze het voorafgaande bestaan uitsluit van de
eigenschap of relatie die zo omschreven is, zoals Jesaja 9:6 bewijst. De
namen ‘Wonderbaar, Raad’, etc. , waren geen nieuwe eigenschappen
van de ‘gegeven Zoon’, maar zouden voor de eerste keer bij Hem als
‘het geboren kind’ berusten. Het ‘daarom’ gaat natuurlijk terug naar
de voorafgaande zin waarin twee verschillende feiten zijn: - het komen
van de Heilige Geest over Maria, met het oog op de ontvangenis van de
mensheid van Christus en ook het afzonderlijke feit dat zij overschaduwd
22
zal worden door de Kracht van de Allerhoogste. Dit laatste is geen
zuivere herhaling van de eerste zin maar een toegevoegde verklaring,
dat op het moment van de ontvangenis de Heilige Logos, de Eeuwige
Zoon, naar wij geloven, Zichzelf voor altijd verenigde met de nieuw
geschapen mensheid van Christus en zo inging in de mensheid. Als de
Heer genoemd werd ‘Zoon van God’ krachtens zijn goddelijk ontvangen
Mensheid, dan zou in hetzelfde opzicht waarin onze Heer de Zoon van
God was, de Geest de Vader zijn.
Maar Hij wordt nooit zo genoemd, daarom wordt Christus nooit
de Zoon van God genoemd in zijn relatie als mens tot de Goddelijke
maker van zijn mensheid, waartoe de tussenkomst van de Geest was
22

Gebruikt in de Septuaginta voor de wolk -de Shechina - die blijft (shah-chan) op
de tabernakel (Exod. 40:35).
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beperkt. De uitdrukking ‘Zoon’ alleen te verbinden aan de mensheid
van Christus, is het iets maken van iemand en Hem een dubbele
Persoonlijkheid toekennen. We moeten daarom zijn recht om ‘Zoon
van God genoemd’ te worden terug verwijzen, niet naar de werking
van de Heilige Geest, maar naar de tussenkomende uitdrukking - ‘De
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen’.
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DEEL 3 CHRISTUS:
DIE DE VADER
VERKLAART

115

Zie, Mijn Knecht

1. IN DE WERELD
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot
van de Vader is, die heeft [Hem] verklaard. (Joh. 1:18).
Het woord dat hier vertaald is met ‘verklaard’ wordt vaak gebruikt in
Griekse geschriften die heilige en goddelijke dingen uitleggen - orakels,
visioenen, dromen en is het woord waarvan ons woord ‘exegese’ is
afgeleid.
De exegese van een gedeelte is haar verklaring, tegenover haar
toepassing. De Heer Jezus verklaart de Vader, de Heilige Geest past door
het hele Woord heen de waarheid toe op onze zielen en wij verklaren
het, meer of minder, in ons leven opdat, ‘als sommigen ongehoorzaam
zijn aan het woord, zij zonder woord gewonnen mogen worden, ’ zonals
wereldse echtgenoten door godvruchtige vrouwen. (1 Petr. 3:1). Een
leven als christen is het gezondste bewijs, terwijl een inconsequent
leven alle bewijs te niet doet.
‘Niemand heeft ooit God gezien. ’ In het Oude Testament waren
er Theophanies, d.w.z. verschijningen van God onder de tijdelijke
dekmantel van een menselijke gedaante, zoals aan Abraham, Jacob,
Jozua en Daniël. Maar God als zodanig werd nooit gezien. ‘God is een
Geest’, (Joh. 4:24) ‘die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens
gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht!’ (1 Tim. 6:16).
Waarom kan ik God niet zien? vraagt de scepticus knorrig. ‘Bent u er
zeker van dat u het kunt verdragen om Hem te zien?’ was het antwoord.
‘U kunt niet naar de zon zien, maar God is groter dan de zon’. Inderdaad
wordt gezegd ‘Israël zag de heerlijkheid van Jahweh’, ‘Zij zagen de God
van Israël’. Maar om dwaalbegrip te voorkomen drukte Mozes hen op
het hart dat, hoewel Jahweh tot hen sprak uit het midden van het vuur
en zij het geluid van woorden hoorden, zij geen ‘gestalte ‘ waarnamen.

(Deut. 4:12). ‘Neemt u er dan terdege voor in acht - want gij hebt
generlei gedaante gezien’. . . dat gij niet verderfelijk handelt door u een
gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod’ (vs. 15, 16),
om voor te stellen wat zij nooit hadden gezien en zo te vallen waar de
heidenen vielen, van wie we lezen, ‘Hoewel zij God kennen, hebben
zij Hem als God niet verheerlijkt ... maar hebben de heerlijkheid van
de onvergankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van
een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende
dieren. Daarom heeft God hen overgegeven ... om hun lichamen onder
elkander te onteren’ (Rom. 1:21-24). Zíj verlaagden God; Híj liet hen
zichzelf vernederen. Indien het getuigenis van de schepping voor de
eeuwige kracht en Godheid van de Schepper voldoende is om de
heiden, die afgoden maakt van de Godheid, te veroordelen, wat moet
dan wel de verantwoordelijkheid zijn van hen die, onder het volle licht
van het christendom, God voorstellen in een beeld, een schildering en
geschilderde ramen?
Mozes zelf wenste God te zien. ‘Doe mij toch Uw heerlijkheid zien’ (Ex.
33:18), maar inplaats daarvan toonde God hem zijn ‘goedheid’, want
Hij zei, ‘Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal
Mij zien en leven’ (Ex. 33:20). Mozes moest tevreden zijn om Hem ‘van
achteren’ te zien, de ‘genade, de goedheid’ van God, zoals geopenbaard
in zijn Naam. ‘HERE, Jahweh, God, barmhartig en genadig, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en trouw, maar die de schuldige zeker
niet onschuldig houdt. ’(Ex. 34:6, 7). Maar de sleutel tot dit alles werd
achtergehouden en kan alleen worden gevonden in een gekruisigde en
opgestane Heiland. Er was dus een geringere heerlijkheid die gezien
kon worden en een hogere die voor het schepsel ontoegankelijk was.
Maar, ‘de God die gezegd heeft: ‘Uit duisternis zal licht schijnen’, Die
heeft geschenen in onze harten tot [de] lichtglans van de kennis van de
heerlijkheid van God in [het] aangezicht van <Jezus> Christus’ (2 Kor.
4:6).
Er kan nauwelijks aan getwijfeld worden dat de verschijning van
Jahweh onder het Oude Testament in menselijke gedaante, of onder de
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gelijkenis van vuur als in de braambos of in de Sjechina, gebeurde door
dezelfde heerlijke Persoon. Jahweh van het Oude Testament is Jezus van
het Nieuwe. Hij was ‘de uitstraling van zijn heerlijkheid’, voordat Hij ‘de
afdruk (Grieks, karakter, afdruk) van zijn wezen’ werd, de verschijning
van de Onzichtbare God voordat Hij zijn beeld werd (Grieks, eikon ).
De eerste vermelding van de heerlijkheid van Jahweh vinden we in Ex.
16. Twee gaven kreeg Israël, ‘aan de avond’ en ‘in de morgen’ en met
een verschillend doel. ‘Vanavond zult gij weten, dat Jahweh u uit het
land Egypte heeft geleid’ (vs. 6). Dit werd bewaarheid in de gave van de
kwakkels - natuurlijk voedsel, materiële genade door de Voorzienigheid
geleverd, ge-makkelijk te begrijpen en zeer bemoedigend in de
woestijnreis. Voorziening op de weg is bedoeld om onze harten er van
te verzekeren dat de Heer ons op die weg geplaatst heeft. Maar er was
iets anders. ‘En morgenochtend zult gij de heerlijkheid van Jahweh zien‘
(vs. 7) Dit werd de volgende dag vervuld toen ‘over de woestijn iets
fijns lag, iets schilferachtigs, fijn als rijm op de aarde’. Zij noemden het
‘Manna’, ‘want zij wisten niet wat het was’ (Ex. 16:14, 15) en walgden er
helaas! spoedig van (Num. 21:5). Dit was iets hogers dan de kwakkelen,
het was een hemelse voeding: ‘Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten’,
‘Ieder at brood der engelen’ (Joh. 6:31; Ps. 78:25). Zoals het overjarige
koren van het land dat hen later voedde een symbool is van Christus in
de opstandingsheerlijkheid, zo is dit het van Jezus in zijn vernedering.
‘Het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld
leven geeft’ (Joh. 6:33) Maar Hij werd niet herkend, niet begrepen
en gehaat. ‘De wereld kende Hem niet’. ‘De zijnen hebben Hem niet
aangenomen. Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij
[het] recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven’
(Joh. 1:12) De apostel verbindt deze allen met hemzelf als hij getuigt,
‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een
eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid’ (vs. 14) Deze
heerlijkheid was, naar mijn oordeel, niet de heerlijkheid geopenbaard
op de berg der verheerlijking, maar de morele heerlijkheid van zijn
Persoon.
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Een verheven doel van de vleeswording was de Vader te openbaren en
wie anders kon dit doen dan Hij die eeuwige kennis van Hem had, terwijl
Hij Zelf de eeuwige Zoon was - het Woord dat ‘in den beginne’ was - en
een eeuwige relatie tot Hem had? Wie anders dan een goddelijk Wezen
kon nauwkeurig een goddelijke Persoon kennen? Want geen mens kent
‘de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon [Hem] wil openbaren’
(Matt. 11:27). Wie anders is bekwaam om de Vader te verklaren dan Hij
die ‘in de schoot van de Vader is’? Geen geschapen wezen - cherubijn,
serafim, aartsengel of engel - kon die plaats innemen, behalve Hij die
‘de eniggeboren Zoon’ is. Hij alleen kon de geheimen van het hart van
de Vader weten en die aan ons verklaren. Willen wij ‘het geheim van
de Heer’ kennen, dan moeten we ook aanliggen aan zijn borst, zonals
de geliefde discipel. Zouden wij de Vader willen kennen?, dan moeten
we het pad volgen van Hem die, terwijl Hij op aarde wandelde, toch
in de hemel was (hfst. 3:14), zijn wegen, zijn werken en woorden
beschouwen, want die waren alle de weerspiegeling van de wil van de
Vader. ‘De Zoon kan niets doen van Zichzelf, tenzij Hij de Vader iets ziet
doen’ (Joh. 5:19) ‘Zoals Ik hoor oordeel Ik’ (Joh. 5:30). ‘Mijn leer is niet
van Mij, maar van Hem die Mij heeft gezonden’ (Joh. 7:16). ‘Wie Mij
gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14:9). Niet dat zij dezelfden
waren, maar iedere handeling van Hem was de vervulling van het
voornemen van de Vader, ieder woord de echo van zijn bevel, iedere
stap het gevolg van zijn leiding en al zijn wegen de ontvouwing van het
grote liefdevolle hart van God.
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2. OP HET TONEEL
VAN DE ZONDE
Johannes 1
De dienst van Johannes wekt als vanzelf diep onderzoek van het hart
op. Wie kon hij zijn die zulke grote scharen in de woestijn aantrok
en van wie allen getuigden dat hij een profeet was? Toen de Joden
priesters en Levieten zonden om hem te vragen wie hij was, ‘Beleed hij
en loochende het niet; (d.w.z. , hij weigerde niet om te antwoorden) en
hij beleed: Ik ben de Christus niet’ (Joh. 1:19, 20). Hun verdere vraag
was een stilzwijgende erkenning van zijn grootheid. Als hij niet de
Christus was, zou hij of Elia of de profeet kunnen zijn die zou opstaan
als Mozes, hij kon niemand minder zijn. Het antwoord van Johannes is
verrassend. Hij maakte geen aanspraak om iets anders te zijn dan ‘een
stem’, de voorloper van Iemand anders, ‘na mij komt een man die mij
vóór is’, wiens schoenriem hij niet waard was los te maken. Wie kon
deze verheven Persoon zijn? Niemand anders dan Jahweh - de God van
Israël, want de boodschap van de stem was, ‘Maakt de weg van [de]
Heer recht’ (zie Jes. 40:3).
Zelfs Johannes had gefaald om in zijn neef, ‘Jezus’, iets meer te
herkennen dan de heiligste van de mensen, door wie hij het nodig had
gedoopt te worden, eerder dan dat Jezus door hem gedoopt moest
worden. Maar sinds dat gedenkwaardige moment, toen het beloofde
teken werd vervuld en de Heilige Geest als een duif neerdaalde en
op Hem rustte, kende hij Hem als Degene die met de Heilige Geest
doopte - de Zoon van God. Het is belangrijk om het karakter waarin
de Heer Zich het eerst aan Israël voorstelde op te merken, want dit
moet een levendig licht werpen op het doel van zijn zending en ook

120

overeenkomen met de diepste nood van de mensen. Sommigen zouden
de wereld in het bijzonder afbeelden als een ‘opgezweepte zee, die niet
tot rust kan komen’ (Jes. 57:20), of als een toneel van leed, lijden en
dood, maar Christus zag haar onder een ernstiger aspect dat aan de
wortel van iedere andere wee lag. Het was een plaats van de zonde. Hij
kwam om het hart van God te verklaren aan een wereld van zondaars
. Toen Hij tevoorschijn kwam uit de verborgen dienst van Nazareth in
het openbare leven, was dat in zijn karakter van opoffering. ‘Zie, het
Lam van God, dat de zoned 23 van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29).
De tegenwoordigheid van Jezus, als het Lam van God’s voorziening,
openbaarde de goddelijke erbarming voor een door de zonde getroffen
wereld. ‘De Vader heeft de Zoon gezonden als Heiland van de wereld’
(1Joh. 4:14).
Een bepaalde ongelukbrengende school van uitleggers stelt het kruis
voor als een latere overweging, een grove ontgoocheling van de
vroegere hoop van onze Heer, een droeve noodzaak, voortkomende
uit het falen van zijn zending. Niets kon verder van de waarheid af
zijn. Hoe die dood zou plaats vinden hing af van de omstandigheden,
maar dat het zou gebeuren was gegraveerd aan het hoofd van het
goddelijke programma, terwijl het een eeuwig voornemen ontvouwde.
Dit was de eerste opvatting van de zending van Christus. Hij was het
Lam ‘voorgekend, vóór de grondlegging van [de] wereld, maar in het
laatst van de tijden geopenbaard’ (1 Petr. 1:20), ‘het Lam dat geslacht
is’ (Openb. 13:8). De liefde van God werd zo verklaard als niet alleen
gericht tot de getrouwe patriarachen, ‘de zonen van God’ van vóór de
zondvloed, niet alleen voor de uitverkorenen van Israël en van de volken,
maar tot het gehele mensengeslacht. Hij stelt Zichzelf voor als ‘HET
LAM’. Dit was geen onbekende gedachte voor de Israëlieten. Hier was
het antitype van de eeuwen van zondoffers, ‘op Joodse altaren gedood’
- ‘het Lam van God’, niet alleen voor een individu, een familie, een volk,
maar voor de gehele wereld. Er is ernstig bezwaar gemaakt tegen deze
23

Er is verschil tussen ‘zonde’ en ‘zonden’ in hetzelfde verband, zoals in Joh. 8:21,
24 RV en 1 Joh. 1:6-9, maar ik geloof dat hier ‘zonde’ ‘zonden’ insluit.
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uitleg, dat het een anachronisme (een fout tegen de tijdrekening) zou
zijn om aan Johannes zo’n duidelijke voorstelling van het kruis toe te
schrijven. Hoe kon hij weten wat nog in de toekomst lag? Het was bij
de profeten niet ongebruikelijk kennis van de toekomst te hebben en
Johannes was een profeet en ‘meer dan een profeet’ (Matt. 11:9).
Maar in welke betekenis neemt het Lam van God de zonde weg van
de wereld? Sommigen voeren de uitdrukking terug tot ‘oorspronkelijke
zonde’. Christus voorzag in zijn dood zo volledig in de zonde van
Adam, zodat haar gevolgen zijn te niet gedaan voor allen. Als dat zo
zou zijn, dan zou geen kind sterven. Anderen verbinden het met het
duizendjarige rijk. Maar hoewel Satan verbannen zal zijn, zal de zonde
niet weggenomen zijn, niet absoluut, maar potentiëel. Als de zonde
moet worden weggenomen, dan is Hij het en Hij alleen, die dat moet
doen.
Degene Die de Zonde Wegneemt.
Johannes de Doper was verschenen als de voorloper, om ‘een volk
gereed te maken, voorbereid voor de Heer’. Hij doopte met de
doop der bekering. Zij die gedoopt werden beleden hun zonden en
rechtvaardigden God in zijn oordeel over hun zonden; maar hoe kon
die zonde worden weggenomen? Dat kon geen ritus tot stand brengen.
Zij moesten wachten op Hem die komen zou. En als Hij kwam, dan was
het niet als een Prediker (Mc. 1:38?) maar als een Heiland, niet als een
Voorbeeld maar als een Offer, niet als de Man van God maar als het
Lam van God - Degene die de zonde van de wereld wegneemt. De vraag
kan opkomen hoe met de zonde werd gehandeld in de eeuwen vóór
Christus stierf. Was het op grond van werken, of van het houden van
de wet? Dit is heel belangrijk, want als God toen de zonde door de
vingers kon zien op die grond, waarom zou de dood van Christus voor
vergeving nú dan nodig zijn? Het antwoord is, er is nooit iets anders dan
één grond geweest waarop aan de zonde kon worden voorbijgegaan, n.
l. , de verzoening door Christus.
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In oude tijden handelde God met de mens op verschillende manieren
gedurende opeenvolgende perioden, bekend als ‘bedelingen’. De mens
werd onderworpen aan verschillende beproevingen, het licht van het
geweten, bestuur, wet, de werkelijke aanwezigheid van Christus in
Israël en dit alles om naar buiten te brengen wat in hem was, zijn mond
te stoppen en hem tot zwijgen te brengen voor de genade. Maar vanaf
de val was er toegang tot God door het offer dat werd ingesteld en
voortduurde als een zilveren draad door het oude stelsel heen. Ieder
offer was een vingerwijzing naar Golgotha. De uitverkorenen van alle
eeuwen bogen zich voor God en veroordeelden zichzelf. Zelfs bij de
afwezigheid van letterlijke offers, ging het principe op, ‘de offeranden
God’s zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart
veracht Gij niet, o God’ (Ps. 51:19) Op zo iemand kon God de waarde van
een toekomstig werk van Hem, die voor Zijn geest altijd tegenwoordig
was als ‘het geslachte Lam’, toepassen. Er zijn twee manieren waarop
iemand een vriend goederen laat kopen op zijn kosten in één van
de grote zakenpaleizen van Londen: Hij kan hem toestaan voor zijn
rekening een rekening te maken, terwijl hij zelf garant staat voor de
betaling van de zaak op een bepaalde datum of hij kan een deposito
rekening openen en de vriend toestaan er gebruik van te maken. De
geredden uit de Oudtestamentische tijden waren, als we dat zo mogen
zeggen, ‘op geloof’ aangenomen, die van vandaag krachtens de prijs die
reeds op Golgotha betaald is. De grondslag waarop een zondaar wordt
vergeven is in ieder geval niet zijn aanneming van het werk van Christus
(dat is de noodzakelijke handeling die hem met de Redder verenigt),
maar de aanneming door Gód van dat werk. Al de heilige eisen van God
zijn bevredigd en Hij heeft dat bewezen door Christus uit de doden op
te wekken en Hem heerlijkheid te geven
Er zijn echter belangrijke detailverschillen tussen de bedelingen in het
verleden en de tegenwoordige. De ware grondslag van rechtvaardiging
was toen nog niet geopenbaard, nu is de rechtvaardigheid van God
verklaard in het kruis. Hoe kon God rechtvaardig zijn door de zonde
voorbij te laten gaan, als het bloed van stieren en bokken krachteloos
was ze weg te nemen? Het woord dat in Romeinen 3:25 wordt gebruikt
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voor ‘vergeving’ (St. vert. ) met verwijzing naar ‘de zonden die tevoren
hadden plaatsgevonden’, (Inplaats van aphesis het gebruikelijke
woord) is ‘laten voorbijgaan’ (paresis ), een woord dat nooit gebruikt
wordt voor God’s handelen met de zonde nu. De heilige uit het Oude
Testament kende de zegen van de vergeving (Ps. 32:1), maar niet de
rechtvaardige grond. De werkelijke uitvoering aan het kruis openbaarde
een rechtvaardige, daarom een voldoende, grond voor het wegdoen
van de zonde. Tevoren was de genade gevloeid door een nauw kanaal,
nu overstroomt ze, evenals de Jordaan, haar oevers gedurende de
gehele tijd van de oogst van de bedeling van het evangelie. Christus is
‘het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29).
We kunnen dit vergelijken met andere soortgelijke uitdrukkingen in het
evangelie van Johannes. ‘Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld
komt en iedere mens verlicht’ (hfst. 1:9) ‘Want het brood van God is Hij
die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft’ (hfst. 6:33)
‘En als Ik van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken’
(hfst. 12:32). Alle dergelijke gedeelten moeten worden verklaard in
potentiële zin.
Niet allen zijn werkelijk verlicht, levend gemaakt, of getrokken, maar
Christus is het éne Licht, het universele Brood, de enige Magneet,
Degene Die de zonde wegneemt van de wereld. Niemand kan het
doen dan Hij alleen. ‘Hij is [het] (P) zoenoffer voor onze zonden (het
werkelijk gevolg) en niet voor onze [zonden] alleen, maar ook voor de
hele wereld’ (potentiële krachtdadigheid) (1 Joh. 2:2) Hij is voldoende
voor allen, krachtdadig voor hen die geloven. Men kan wijzen naar de
dorpsdokter of de dorpssmid. De ene geneest ons, de ander voorziet
onze paarden van hoeven, maar de toestand wordt begrepen, nood die
wordt ervaren en in beide gevallen aanvaarding van kundigheid. Waar
is het oog om zich naar het Licht te wenden, het geloof om Brood te
eten, de wil om getrokken te worden, de hand om gelegd te worden
op het hoofd van het Lam? Dit is wat Johannes zelf deed en de vijf
discipelen die tot Jezus kwamen - Andreas, Petrus, Filippus, Nathaniël
en de anonyme, van wie geloofd moet worden dat hij de schrijver is,
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Johannes zelf. Millioenen hebben sindsdien dit gedaan ‘en er is ruimte
voor velen meer’. Niemand heeft zich ooit gewaagd te geven aan het
Lam van God, of zijn zonden zijn tegelijk weggenomen en uitgewist uit
het gedenkboek van God. (uit God’s herinnering).
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2. OP EEN TONEEL VAN
MENSELIJKE VREUGDE
Johannes 2
Er zijn opvallende parallellen tussen het eerste hoofdstuk van de
profetie van Ezechiël en het eerste hoofdstuk van het evangelie van
Johannes. In beide ontvangt een profeet-priester, buiten het land,
visioenen van God uit een geopende hemel die de heerlijkheid van de
Heer openbaren en beide eindigen met een Mens op de troon. Dit leidt
als vanzelf tot een trouwfeest. Te Bethabara wordt de Heer Jezus gezien
als ‘het Lam van God’ die de gedachten van de Vader verklaart aan hen
die berouw hebben, die hun zonden hadden beleden in de doop. Te
Kana verschijnt Hij in een geheel ander karakter, Hij verklaart de Vader
aan zijn discipelen als de Schepper van overvloed die weet ‘wat u nodig
hebt voordat u het Hem vraagt’ (Matt. 6:8) en ‘ons alles rijkelijk geeft
om te genieten’ (1 Tim. 6:17) en ‘onze harten vervult met voedsel en
vreugde’ (Hand. 14:17). Het is werkelijk Psalm 103 gevolgd door Psalm
104. Velen zouden oordelen dat de eerste psalm op een hoger peil stond
dan de laatste, maar de lofprijzing van de laatste bereikt werkelijk de
hoogste toon. Het gaat niet alleen over wat God gedáan heeft, maar
over wat Hij ís. ‘Gij zijt zeer groot’. ‘Hij’ van Psalm 103 wordt ‘Gij’ van
Psalm 104. ‘de HERE’ wordt ‘HERE, mijn God’. In Psalm 103 hebben we
de vreugde van de vergeving. Maar in Psalm 104 de vreugde van de
gemeenschap, ‘de wijn, die het hart des mensen verheugt’ (vs. 15). En
dit hebben we in Kana. Het is opmerkenswaardig dat het eerste toneel
waarin de Heer zijn kleine kring van discipelen invoert een toneel van
menselijke vreugde was, terwijl Hij zo zijn zegel plaatste op de instelling
van Eden en met zijn goedkeuring de onschuldige vreugden, zelfs
van een gevallen aarde, bestempelde. Het lijkt een vergissing om te
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beweren, wat sommigen doen, dat ‘de eerste mens dood is’, want het
huwelijk, evenals eten en drinken, gematigde arbeid en slaap, behoren
tot de staat van de eerste mens die ‘uit de aarde stoffelijk’ is (1 Kor.
15:47) of, m. a. w. , ‘uit aarde gemaakt is om op de aarde te wonen. ’
Het is de ‘oude mens’(Rom. 6:6), niet de eerste, die voor de gelovige
dood is, want die is met Christus gekruisigd. Aardse verhoudingen
zijn voor hen die in Christus zijn niet te niet gedaan, ze nemen een
nieuw en dieper karakter aan. Het huwelijk is eerbaar voor allen en
‘de ongelovige man is geheiligd door de vrouw’ (1 Kor. 7:14); d.w.z. ,
apart gezet voor haar door de goddelijke verordening van de huwelijkse
staat en de kinderen zijn apart 24 gesteld, hoewel niet als de vrucht
er van in een hogere betekenis (1 Kor. 7:14). Het is een gevoelig feit
dat hoe vaak ook een huwelijk door menselijke zonde bewezen is een
mislukking te zijn, een bruiloft, meer dan iets anders een gelegenheid
van vreugde en blijdschap is in deze droevige wereld. Indien mensen op
hun trouwdag niet opgewekt zijn, wanneer zullen ze het dan zijn? Door
de zegen van God blijkt een huwelijk ‘in de Heer’ voor velen een bron
van geluk en zegen te zijn. God ‘doet zo eenzamen in een huisgezin
wonen ‘(Ps. 68:7), en voorziet in wederkerige troost en ondersteuning
voor zijn schepselen.
We kunnen de bruiloft te Kana opvatten als symbolisch voor de vreugden
van het koninkrijk in toekomstige dagen wanneer weer ‘in deze plaats
(het land van Israël) gehoord zal worden … de stem der vreugde en de
stem der vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem der bruid,
de stem van hen die zeggen, ‘Looft Jahweh der heerscharen, want
Jahweh is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!’ (Jer.
32:10, 11) De discipelen zouden door ‘veel verdrukking’ gaan voordat
zij konden ingaan in het koninkrijk van God, maar op die dag te Kana
werd dit overbrugd en hadden ze een voorsmaak, bij het begin van
hun lange reis, van het grote bruiloftsfeest dat nog moest komen. Zo
‘openbaarde Hij zijn heerlijkheid en de discipelen geloofden in Hem’
24

‘Heilig’, toegepast op de kinderen, komt van dezelfde stam als ‘geheiligd’ van de
ongelovige ouder en brengt geen verandering van karakter mee
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(Joh. 2:11) - hun ontluikend geloof kwam tot bloei. Hier zien we dan
dat onze Heer Jezus het hart van de Vader openbaart in een toneel
van menselijke blijdschap, als de vriendelijke Mens onder de mensen,
de vriendelijke naaste, die zich verheugt met hen die blijde zijn, - geen
ascetisch mens zoals Johannes de Doper, de Levietische Nazarener,
aan wie alle wijn was ontzegd en die van een leven genoot in strijd
met de natuur - treurende over mensen die niet wilden wenen - de
frivole wereld rondom, maar een ware Nazarener van de bedeling
van de genade, het type dat het dichtst stond bij het hart van God,
die deel nam aan de zegen van dit leven, wanneer zij zichzelf zouden
aanbieden, fluitspelende voor mensen die niet wilden dansen - de
religieuze wereld, die ascese verkeerd opvatte als devotie voor God
omdat hun systeem is gevestigd op menselijke verordeningen. Dit zou
passen bij een wereldse eredienst, ‘raak niet en smaak niet en roer niet
aan (dingen die alle door het gebruik te niet gaan) naar de geboden
en leringen van de mensen, (dingen die wel een schijn van wijsheid
hebben in eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen
[het] lichaam, [daaraan] geen enkele eer bewijzend) tot bevrediging
van het vlees’ (Ko. 2:21-23).
Te oordelen naar de kaart, nam Kana het terrein in van Gath-Hefer, de
stad van de profeet Jona - een feit dat zo vreemd door de Farizeeërs werd
genegeerd toen zij beweerden ‘uit Galilea staat geen profeet op’ (Joh.
7:52) Maar een profeet groter dan Jona was toen aanwezig. Hij kwam
met zijn discipelen als de uitgenodigde gast. Hij wilde uitnodigingen
aanvaarden, we horen inderdaad nooit dat Hij één uitnodiging afwees,
hetzij tot de huizen van zijn volk zoals Mattheüs, of Marta, of Simon de
melaatse, of tot die van de religieuze wereld, zoals Simon de Farizeeër.
Maar waar Hij ook heenging, het was als de getrouwe Getuige. We
kunnen ons afvragen of de christenen soms niet falen door traagheid
of vrees voor de mensen, om gebruik te maken van de uitnodigingen
tot de tafels van de onbekeerden, zelfs waar zij kunnen gaan zonder
een principiëel offer, of zonder deel te nemen aan de dwaze of zondige
genoegens van de wereld. De vraag in zulke gevallen is niet zo zeer
waar, maar, hoe we gaan. Zit ik er louter in gemeenschap met mensen,
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als één van henzelf, of als een dienstknecht van Christus en een getuige
voor God? ‘Als iemand van de ongelovigen u uitnodigt’ (sommigen
zouden direct zeggen, onder voorwendsel van afzondering, ga niet),
maar de apostel voegt er aan toe, ‘en u wilt er heengaan, (waarbij hij
de beslissing overlaat aan ieders geweten) eet dan alles wat u wordt
voorgezet zonder te onderzoeken om het geweten’ (1 Kor. 10:27), maar
zoals de context laat zien, wanneer het principe erbij betrokken is, sta
dan standvastig voor God.
Zo verklaart de Heer de Vader door zijn minzame en liefhebbende
belangstelling in de vreugde van het huis en van menselijke vriendschap,
niet als vanaf een voetstuk van farizese superioriteit, ‘Houdt u bij uzelf,
want Ik ben heiliger dan u’, maar als de Zachtmoedige en Nederige,
nooit méér moreel gescheiden van de tollenaars en zondaars dan
wanneer Hij ze ontvangt en met hen eet.
Maar de Heer was meer dan de uitgenodigde Gast. Hij werd de milde
Gastheer, die een overvloedige voorziening voor de behoeftigen
uitdeelde en dat niet op het voorstel van Maria - want menselijke
relaties, zoals in Joh. 7:6 bovendien was bewezen, mochten zich nooit
bemoeien met zijn dienst voor de Vader - maar op de eigen tijd van
de Vader. Maria, hoewel verkeerd wat de tijd betrof, had het juist wat
het gevolg betrof. Evenals het dienstmeisje van Naäman dat, hoewel ze
nooit gehoord had dat een melaatse gereinigd was, wist dat de profeet
van God haar meester kon en zou genezen, zo wist ook Maria, hoewel ze
nooit één wonder in al die lange jaren te Nazareth had zien gebeuren,
dat Hij Degene was op wie een beroep gedaan moest worden en die
in de behoefte kon en zou voorzien. Zij werd niet ontmoedigd door
het schijnbare falen van haar verzoek, zij wist dat zijn uur zou komen
en gaf zo haar gedenkwaardige raad aan de bedienden - zo juist van
pas komend voor ons allen- ‘Wat Hij u ook zegt, doet dat’ (Joh. 2:5) En
toen zijn uur kwam, wist Hij wat te doen en hoe het te doen. Hij sloeg
zijn wijn op, niet in wijnkruiken, maar in vreemde vergaarbakken, in
watervaten, elk met een inhoud van twee of drie metréten, die daar
geplaatst waren voor ceremoniele reinigingen, die zo nodig zijn op
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een toneel van bezoedeling onder een aards religieus systeem. Maar
de watervaten waren leeg, passend symbool van de leegheid van de
vormen die zij vertegenwoordigden. Maar onze Heer liet ze tot de
rand vullen met water om dat in wijn te veranderen. Zo vertoonde Hij
de almacht van de Schepper. De God van de natuur, de Heer van de
wijngaard, liet de bedaarde processen varen die ons zo bekend zijn en
volvoerde in een ogenblik wat Hij gewoonlijk in maanden deed. Hoe
het water precies wijn werd wordt ons niet meegedeeld, het werd dit
voor praktisch gebruik toen de bedienden het bevel gehoorzaamden,
‘Schept nu!’ (Joh. 2:8) De wijn ís er als wij ze maar willen scheppen en
het aan de dorstigen rondom ons opdienen. Het geheim van de Heer
was bij de bedienden. Zij wisten, want zij vreesden en gehoorzaamden.
De ceremoniemeester van het feest proefde en verwonderde zich, maar
leerde hij ooit vanwaar de goede wijn vloeide? In ieder geval, de Heer
verklaarde de liefhebbende goedheid van de Vader voor hen die ogen
hadden om te zien. Tot diegenen zou Hij zeggen, ‘Uw Vader weet dat
u deze dingen nodig hebt’ (Luc. 12:30) De handeling was symbolisch.
Hoe velen hebben geleerd te zeggen, ‘Uw liefde is kostelijker dan wijn’
(Hoogl. 1:2) - ‘we zullen Uw liefde prijzen boven de wijn; met recht heeft
men u lief!’ (Hoogl. 1:4) Hoe vaak worden de wateren der droefenis
veranderd in de wijn van de vreugde! Zoals Samuel Rutherford schreef,
‘Wanneer ik in de kelder der droefenis ga, zoek ik om me heen naar iets
van de wijn van de Heer’. Vreugde is de tweede van de negenvoudige
vrucht van de Geest van Hem die er de bron van is, maar gebrek aan
liefde hier, maakt de goede wijn vaak zuur en bederft zo dat wat het hart
van God en mensen verheugt. Maar het getuigenis van de verlosten van
de Heer in de hemel zal zeker zijn, ‘U hebt de goede wijn tot nu toe
bewaard’ (Joh. 2:10).
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4. IN EEN TONEEL VAN LIJDEN
Johannes 5
De grond van een door de zonde verdorde wereld, past meer voor
lijden dan voor vreugde. Kana feesten zijn zelzame oasen. Vreugde is
buitengewoon. Ziekte en pijn horen er thuis. ‘De hele schepping zucht
tezamen en is tezamen in barensnood tot nu toe’ (Rom. 8:22) De grote
menigte aan het badwater van Bethesda, ‘machteloos’ en ‘wachtende’
is een mooi voorbeeld van deze we-reld. (Joh. 5:1-9) Wat was dan
de benadering van onze Heer van het lijden ge-durende zijn aardse
dienst? Hoe verklaarde Hij de Vader? Dat Hij moest ko-men waar lijders
waren zegt veel, maar eenmaal daar, kon Hij niet onver-schillig zijn.
Bewogenheid was de grondtoon van zijn dienst. Maar wat het bij Hem
ontlokte, zou anderen afstoten, een man vol melaatsheid (Marc. 1:41);
een man vol demonen (Marc. 5:19), een Jood vol vijandschap (Luc.
10:33), een egoïstische menigte die Hij alle dagen had gediend, die zijn
rust onderbrak. Hier, jegens de lijders, die in hun vuiligheid en ellende
te Bethesda lagen, werd Hij ongetwijfeld bewogen met dezelfde deernis
en verklaarde zo het hart van Hem die ‘vol van erbarming’ is - ‘De Vader
der ontferming en de God van alle vertroosting’ (2Kor. 1:3). Ook voor
ons ‘houden zijn barmhartigheden niet op’ (Klaagl. 3:22). ‘Want wij
hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan mee
lijden’ (Hebr. 4:15). Een feest was de aanleiding van het wonder van
Bethesda, één van de drie grote jaarlijkse feesten, naar we mogen
veronderstellen, die de Heer noodzaakten om in Jeruzalem aanwezig
te zijn, maar welk feest is onbelangrijk. Wat het ook voor de massa van
de Joden mocht zijn, voor Hem zou het ‘een feest van Jahweh’zijn en
ongetwijfeld werden alle wettelijke verplichtingen van die dag naar hun
geest door Hem in acht genomen. In welk feesthuis zou Hij dan worden
aan getroffen? Meer in een klaaghuis, de portalen van Bethesda, waar
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‘een menigte zieken, blinden, kreupelen, verdorden lag, <die wachtten
op de beroering van het water>. (Joh. 5:3) Heel weinig feestvieren was
op hun weg gekomen, maar nu was de Heer van het feest aanwezig.
Zijn discipelen hadden Hem vergezeld op het bruiloftsfeest, hier zou
Hij alleen blijken te zijn, misschien kon Hij hen op zo’n tafereel niet
vertrouwen. Deze ‘grote schare’ kan de religieuze wereld voorstellen, in
het bijzonder Israël onder de wet, hulpeloos en hopeloos en voor hun
zegen afhankelijk van de onregelmatige tussenkomst van goddelijke
gunst, het bezoek van de Engel van de Heer. 25 Maar er was die dag
Iemand aanwezig die groter was, die niet herkend werd, maar gereed
was om te zegenen, de Heer van de ‘engel’. Hadden sommige lijders
met de psalmist gebeden, ‘O HERE, toon ons uw goedertierenheid
en schenk ons Uw heil’! (Ps. 85:8), dan zou het antwoord dubbel
gepast zijn geweest, ‘Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen’
(vs. 10). Jezus was in hun midden. Zij behoefden niet te wachten. Hij
kon voor hen op staande voet, evenals voor ons, boven hun bidden
en denken gedaan hebben. En waarom was Hij daar? Niet om Zich
voor God te verontschuldigen voor al het lijden in de wereld, noch
om de werkelijkheid er van te ontkennen met die valse ‘wetenschap’
die ten onrechte ‘christelijk’ genoemd wordt, noch om nu het valse
evangelie van de toekomstige gelukzaligheid door tegenwoordig lijden
te prediken, zelfs niet om betere hygienische toestanden of stelsels
van sociale verbetering (onge-twijfeld heel nodig) voor de lijders
rondom de vijver in te voeren. Fysieke behoeften worden door het
christendom niet genegeerd, maar hogere noden moeten eerst worden
bedwongen. De wereld heeft de sociale activiteiten van de christenen
gekopiëerd, hospitalen, weeshuizen, etc. , terwijl ze haar beweegkracht
25
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Het laatste gedeelte van vs. 3 en geheel vs. 4 zijn weggelaten door de Sinaiticus
en de Vaticanus en Cambridge Uncial MSS en sommige an-dere belangrijke
gezaghebbende bronnen, maar zijn behouden in de Alexandrine (Londen) en
andere Uncialen en sommige vertalingen van goede bronnen. Het antwoord
van de onmachtige in vs. 7 wordt niet be-twist. Welke zin zou dit hebben als
de betwiste woorden in vs. 3 en 4 niet echt waren? Hij had veel haast om in
de vijver te komen als die beroerd werd, maar wie zou kunnen vertellen wat
bedoeld werd, als de voorafgaande verwijzing er niet was?

ontkent - het geloof van Christus. Waarom was de Heer dan daar? In
de allereerste plaats om de wil van de Vader te doen in dit werk van
genade, dat symbolisch was voor de voortreffelijkheid van de genade
over de wet. ‘Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door
het vlees krachteloos was - heeft God, doordat Hij zijn eigen Zoon ...
gezonden heeft gedaan’ (Rom. 8:3). De wet kon de moraal van hun
droevige toestand aanwijzen, maar was krachteloos om ‘de gevallenen
op te richten, de zwakken te bemoedigen, de zieken te genezen, of de
blinden te leiden’. Alleen Christus kon dit alles doen en Hij is daar om het
te doen, overal waar menselijke nood is. Hij staat nog ter beschikking
van het geloof, dichtbij en gereed om te redden en te zegenen.
Christus als de Genezer.
Dit leidt een belangrijk vraag in betreffende de ‘beperkingen’die in de
dienst van genezing van onze Heer waren ingesloten. Er was zeker geen
beperking wat de kracht betreft. Had Hij die ‘leven in Zichzelf’ had niet
macht over alle ziekte en dood? Moest alle lijden daarom niet voor Hem
wegvluchten? Zo vinden we het niet. Zijn deernis en macht werden niet
uitgedrukt in steun die geen onderscheid maakte. De Zoon des mensen
werd geopenbaard om ‘de werken van de duivel’ te niet te doen (1 Joh.
3:8), maar die moesten niet worden verward met de gevolgen van de
zonde. Zonde en zonden zijn de werken van de duivel, ziekte en lijden
zijn de gevolgen van zonde, voor het geslacht direct, voor het individu
soms direct, maar vaker indirect. Zoals in het geval van de blinde man
in Johannes 9 voor de heerlijkheid van God, ‘maar de werken van God
moeten in hem worden geopenbaard’ (vs. 3) Dit moet hen troosten die
blootgesteld zijn aan de verschrikkelijke lering dat alle ziekte een bewijs
is van ongeloof zo al niet van positieve zonde van de lijder. In zulke
kringen is lichamelijke genezing het draaipunt van de ware godsdienst,
het waarmerk van echt geloof. Maar dit toont een onevenwichtig
houvast van de waarheid en een zwak gevoel van geestelijke waarden.
Fysieke genezing was een onderdeel, geen wezenlijk iets van de dienst
van onze Heer, een geloofsbrief van zijn Messiasschap, niet zoals de
opstanding de kroongetuige van zijn eeuwig Zoonschap. Zijn wonderen
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waren een goddelijk zegel op zijn aanspraken en ook op het getuigenis
van zijn apostelen. ‘God getuigde bovendien mee zowel door tekenen
als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest
naar zijn wil. ’(Hebr. 2:4) Als Hij het gewild had zouden zulke tekenen
hebben voortgeduurd. Wij hebben als een blijvende getuige hun verhaal
evenals van de ster van Bethlehem, de engelen van de aankondiging,
de opstanding en de talen op de Pinksterdag. Het zij verre van ons
‘geloof in God’ te ontmoedigen, dat hebben we meer nodig in ziekte
zowel als in gezondheid. Maar geloof, gebaseerd op een gebrekkige
uitlegging van het Woord van God, wordt aanmatiging en fanatisme.
‘Gebedsgenezers’ proberen alle medicijnen een satanisch brandmerk
toe te kennen door hen te betitelen als ‘drugs’ en ‘niet van God’. Gaf
Satan deze hun helende werking, of zijn zij, niet minder dan het voedsel
dat wij eten, ‘scheppingen van God’ om ‘met dankzegging’ te worden
aangenomen? (1 Tim. 4:4) Er is geen tegenstelling tussen goddelijke
genezing en het gebruik van ‘middelen’. Zelfs in Jac. 5:14 is het woord
‘zalving’ het wereldse woord aleiphein -niet het heilige woord chriein
(lett. ‘aanraking met de hand’) van religieuze zalvingen. Olie werd en
wordt in vele landen erkend als iets wat genezing bewerkt. Was er ooit
een directer goddelijke genezing dan die van Hiskia? Het fanatisme zou
de door Jesaja omschreven pleister afgewezen hebben, maar geloof
neemt het aan en past het toe. Nu zeggen sommigen dat wanneer
we ‘middelen’ gebruiken, we het risico lopen de naam van de Heer
als Jahweh-Rophi - Ik ben de Heer, uw Heelmeester. - te loochenen.
Maar we moeten er aan denken dat deze belofte onder voorwaarden
was - niet van gebed en van geloof - maar van gehoorzaamheid aan
de bevelen van Jahweh. En de belofte was niet de genezing van ziekte
ingeval van ziek zijn, maar een algehele immunuteit er voor. Het is zeker
opmerkenswaardig dat een ongetwijfeld zo radikale anti-christelijke
secte als ‘Christian Science’, - waar we al naar hebben verwezen, terwijl
ze de Persoon en het werk van Christus in elk schriftuurlijk opzicht
loochent, - zich beroept op de wonderen van het Nieuwe Testament
om hun eigen aanspraken op genezing te bewijzen. ‘Christus en zijn
discipelen deden het, waarom wij niet’? betogen zij, ’wij zijn daarom
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een goddelijke openbaring’. Maar wonderen kunnen satanisch zijn want
de Antichrist zal wonderen doen door de macht van de draak (Openb.
13:12-15). Alle gevolgen van de zonde door een machtshandeling weg
te doen, zou noch rechtvaardig, noch heilzaam zijn en God belooft
nergens plechtig dit Zelf te doen. Dat hangt, voor zover het de mens
betreft, af van zijn houding tot God en van zijn geloof in Christus. In
de droevige gevolgen van de zonde zien we het buitengewoon ernstig.
Lijden kan zondaars tot God leiden (Job 33:19-24) en indien het goed
wordt verdragen vormt het de christen om tot het beeld van Christus
en brengt het ‘de vreedzame vrucht van gerechtigheid’ voort. (Hebr.
12:11). De duivel en zijn werken zijn gerechtelijk te niet gedaan 26 door
de dood van Christus. Hiervoor is het alleen een kwestie van tijd om
voor allen geopenbaard te worden. Dit hangt af van het verkeerde
denkbeeld dat zondigen altijd zal voortduren op het terrein van de
verlorenen. De zondige natuur zal onveranderd blijven, de wil om te
zondigen even vastberaden als altijd, maar nooit meer zal één opdracht
van de zonde toegestaan worden in het universum, wanneer eens
de poel des vuurs de onboetvaardigen heeft afgesloten. Het zou een
gebrekkig systeem zijn dat criminelen zou toestaan in gevangenschap
de handelingen te bedrijven die ze daar gebracht heeft.
Naast de algemene voorwaarden, waarnaar reeds verwezen is, die de
vraag van genezing betreffen die voor altijd opgaan waren er definitieve
grenzen, meestal tijdelijk van karakter, waarbinnen de uitoefening van
de wonderbare macht van onze Heer beperkt was. Maar hier moeten
we onze uitdrukkingen preciseren. Hoe kon een goddelijke Persoon
beperkt zijn? De beperkingen betroffen niet zijn krachten, maar de
uitoefening er van, niet opgelegd maar vrijwillig geaccepteerd, niet uit
onwetendheid of onbekwaamheid maar door terughoudendheid en
zelfbeheersing. De Heer Jezus hield niet op God te zijn of als God te
bestaan toen Hij ‘de gedaante van een dienstknecht’ aannam, (Fil. 2:7)
en mens werd. Hij behield alles wat essentieel was voor ware Godheid,
26

Niet vernietigd, maar te niet gedaan, of zonder uitwerking gemaakt (vgl. Rom.
3:3; 4:14; 1 Kor. 1:28 etc. ).
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terwijl Hij niets afwees wat eigen was aan (behoorde tot) volmaakte
mensheid. Maar door niet te staan op het behouden van wat Hij altijd
had bezeten door zijn natuur, gelijkheid met God, ‘ontledigde Hij Zichzelf’
(Fil. 2:7) en dat niet door van zijn goddelijke eigenschappen afstand
te doen, wat zou hebben geleid tot het ontledigen door Hemzelf van
Hemzelf - een onmogelijkheid - maar zoals de volgende bewoordingen
van Fil. 2 uitleggen, door ‘de gedaante van een dienstknecht’ aan
te nemen. Hij hield niet op te zijn wat Hij altijd geweest was, maar
kwam in een nieuwe relatie tot de Vader, wat betekende, dat Hij
zowel goddelijke als menselijke eigenschappen behield, om ze niet
vanuit Hemzelf te gebruiken, maar als de slaaf van de Vader, ermee
instemmende voortaan te leven als de Afhankelijke, nooit iets te doen,
te spreken, of te handelen, behalve op Zijn gebod. We weten waar die
gehoorzaamheid Hem heen voerde, zelfs ‘tot de dood van het kruis’ (vs.
8) Daar verheerlijkte Hij de Vader volkomen, voldeed aan elke eis tegen
de zondaar en droeg de zonden van zijn volk. Is de Heer Jezus de Enige
die dit pad van afhankelijkheid moest volgen? Nee, alle ware dienst is
gebaseerd op hetzelfde principe.
Satan, die de hoogste plaats had als dienstknecht in de hemel stond
tegen de wil van God op en ging een weg van eigenwil die alleen kon
leiden tot eeuwig oordeel en vernedering. De Heer nam op aarde de
laagste plaats in als dienstknecht, was in alle dingen aan de wil van
God onderworpen, verheerlijkte Hem volkomen voor het universum en
zal altijd de hoogste plaats innemen in de heerlijkheid als de Zoon des
mensen. Hij werd zo de getrouwe Verklaarder van de wil van de Vader,
die alle omstandigheden van Zijn keus aannam. Door de eerste hiervan
werd Hij in de toestand van mens gebracht.
Geografisch en etnologisch (volkenkundig).
Hij werd opgevoed in een verachte stad van Galilea, inplaats van te
Jeruzalem, ‘de Heilige Stad’, het centrum van de geleerdheid van de
rabbi’s. Zijn sfeer van dienst, inplaats van wereldwijd, was beperkt tot
een klein land, ongeveer de grootte van Wales. Zijn zending, inplaats
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van tot ieder schepsel, was gericht tot ‘de verloren schapen van het
huis van Israël’. Inplaats van aanspraak te maken op de troon in het
universum, was Hij tevreden Zichzelf voor te stellen als de erfgenaam
van de troon van David
Praktisch.
Zelfs in zijn getuigenis tot Israël was zijn dienst beperkt binnen de
kring van het goddelijke plan. Hij maakte geen aanspraak op initiatief.
Hij deed de werken die voor Hem waren voorbereid en geen andere.
‘De Zoon kan niets doen van Zichzelf, tenzij Hij de Vader iets ziet doen’
(Joh. 5:19). ‘Zoals Ik hoor, oordeel Ik’ (vs. 30) ‘Mijn leer is niet van Mij,
maar van Hem die Mij heeft gezonden’ (Joh. 7:16) Zijn gehele leven
was de verklaring van het voornemen van de Vader. Buiten deze grens
werden geen wonderen volbracht. Maar dit was geen eigenmachtig
voornemen. Het was reeds in principe geopenbaard in het profetische
Woord.
Profetisch
‘Hij (Christus) is een dienstknecht van de besnijdenis geworden ter wille
van de waarheid van God, om de beloften van de vaderen te bevestigen’
(Rom. 15:8) Wij lezen bijvoorbeeld, ‘Hij genas alle lijdenden, opdat
vervuld werd wat gesproken is door de profeet Jesaja, die zei: ‘Hijzelf
heeft onze zwakheden [op Zich] genomen en onze ziekten gedragen’
(Matt. 8:17). Eerder leren we dat zijn bewegingen werden geregeld door
datzelfde Woord. ‘Hij kwam in Kapernaum wonen … opdat vervuld werd
wat gesproken is door de profeet Jesaja etc’ (Matt. 4:13, 14; Jes. 9:1, 2)
Een Messias zonder wonderen kon niet de Messias van de profetie zijn.
Zij waren zijn noodzakelijke geloofsbrieven en dus, in de synagoge te
Nazareth, paste Hij Jesaja 61:1 op Zichzelf toe met de woorden, ‘heden
is dit Schriftwoord in uw oren vervuld’ (Luc. 4:21). ‘Niet ogen’, want zij
hadden geen wonderen gezien, maar de roem van Kapernaum had hun
oren bereikt. Later, met beroep op zijn wonderen (niet op de tekenen
bij zijn doop) bevestigde Hij het geloof van Johannes in de gevangenis.
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Ethisch.
De zedelijke toestand van de mensen beïnvloedde zijn dienst van
wonderen doen. Geloof moedigde het aan, ongeloof werkte het tegen.
‘En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof’ (Matt.
13:58) ‘Als u kunt! - alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft’ (Marc.
9:23) Zijn werken vroegen om een zekere morele houding van hen die
genezing nodig hadden. Zo dreef Hij de rouwklagers uit (Marc. 5:40),
Hij leidde de blinde man uit Bethsaïda, het toneel waar tevergeefs zo
veel wonderbaarlijke werken werden gedaan. (Marc. 8:23) En er waren
maar weinig wonderen in Jeruzalem, de stad van de verwerping. De
éne man die te Bethesda werd genezen vervulde in ieder geval twee
voorwaarden - hij was hulpeloos en hij wist dat, hij deed wat hem was
gezegd en toonde zo zijn geloof.
In de bedeling.
Sommigen die meer vermaners dan leraars zijn - zijn afkerig van
onderwijs in de bedelingen opdat christenen niet worden beroofd
van de praktische toepassing van de Schrift zoals bijvoorbeeld van de
‘Bergrede’ 27 . Maar in werkelijkheid kan alleen een juiste toepassing
van een Schriftplaats worden gemaakt als ze gezien wordt tegen de
achtergrond van haar bedeling. ‘Onderscheid de bedelingen en de
Schriften kloppen’, zoals Augustinus zegt. Verklaar overeenkomstig de
bedeling en pas het dan toe op de tegenwoordige omstandigheden
overeenkomstig de analogie van het geloof. Werden deze eenvoudige
principes begrepen, hoe veel verkeerde toepassing van de Schrift zou zijn
voorkomen. Dus, waarom worden er slechts drie genezingswonderen
beschreven door Johannes, terwijl de synoptische evangelieën er van
overvloeien? Het antwoord ligt in het bedelingskarakter van de laatsten.
27
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Bijvoorbeeld - Betreffende Matt. 5:5, de christen wordt niet aangemoedigd om
zachtmoedig te zijn door de belofte om de aarde te beërven. Dat is de hoop
voor Israël. De erfenis van de gelovige wordt nu ‘bewaard in de hemel’, wat
geen aardse erfenis kan betekenen, maar een hemelse erfenis. De christen moet
zachtmoedig zijn, zodat hij wandelt waardig zijn hoge roeping (Ef. 4:2).

Bijvoorbeeld, in de periode van Matt. 4:23 tot 9:35, die het grote
persoonlijke getuigenis van de Heer van het koninkrijk omvat, biedt het
historische verhaal ons een opeenvolging van wonderen aan, die er op
berekend zijn de natie te overtuigen dat ‘het koninkrijk van God tot
u gekomen is’ (Matt. 12:28). Deze periode eindigt met de verwerping
van het getuigenis door de leiders van het volk, die de wonderen van
Christus toeschrijven aan Satan. (Matt. 9:34) In hoofdstuk 10 verbindt
de Heer de twaalven met Zichzelf, het getuigenis wordt uitgebreid, maar
eindigt in dezelfde verwerping. Het volk komt tot de juiste conclusie,
‘Is Deze niet de Zoon van David?’, d.w.z., ‘Is Deze niet de rechtmatige
erfgenaam op de troon van David?’ Maar de overtuiging wordt dadelijk
uitgeblust door dezelfde godslasterlijke inblazing (Matt. 12:24) Zo wordt
het koninkrijk verworpen en het getuigenis neemt een nieuw karakter
aan. Gelijkenissen, zo kunnen wij bijna zeggen, nemen van nu af aan de
plaats van wonderen in. Waarom is er - gelijk sommigen beweren - bij
de verandering van het getuigenis in hoofdstuk 12 geen onderbreking
en waarom nemen wonderen van nu af aan een tweede plaats in?
Inderdaad, wat een tegenstelling tussen Mattheüs en Johannes! In
het eerste evangelie is onze Heer meer dan toegankelijk. Hij zoekt de
lijders op. Er worden niet enkelen genezen, maar menigten. ‘Elke ziekte
en elke kwaal’, ‘alle lijdenden’ (Matt. 4:23, 24), ‘Hij genas elke ziekte
en elke kwaal’ (Matt. 9:35), zijn kenmerkende uitdrukkingen voor de
eerste hoofdstukken. In Johannes zijn er weinig wonderen en met veel
tussenruimte. De sleutel ligt dichtbij. Het getuigenis van Mattheüs
betreft een koninkrijk en is daarom een getuigenis met wonderen. In
Johannes komt geen proclamatie van het koninkrijk voor. Johannes
begint, waar de synoptische evangeliën slechts aan toe komen wanneer
ze een heel eind op weg zijn, met de verwerping. We lezen Golgotha in
de woorden, ‘de zijnen hebben Hem niet aangenomen’ (Joh. 1:12). Dit
evangelie stelt Hem voor als het Lam van God dat de zonde van de
wereld wegneemt.
Hetzelfde verschijnsel wordt gezien in de loop van Handelingen. In
het begin zijn wonderbare tussenkomsten veelvuldig - omdat daar de
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voorstelling van het koninkrijk in de Joodse betekenis in het bijzonder
op de voorgrond treedt, maar als het getuigenis verandert, dan vervaagt
het wonderbare. Dit verklaart het feit dat er in de ‘gevangenis brieven’,
- (Efeze, Filippi, Kolosse en Filemon), waarin de ‘verborgenheid’ officiëel
geopenbaard wordt, - geen woord over wonderen staat. En zij die nu
wonderen verwachten, ‘dwalen, daar zij de Schriften niet kennen’
(Matt. 22:29) of hun plaats niet kennen in de bedelingen van God.
Tot de laatste vijand te niet gedaan is en het koninkrijk teruggegeven is
in verheven pracht aan God de Vader (1 Kor. 15:24) zal er ziekte en lijden
zijn in de wereld. Zij die geroepen worden om door deze beproevende
ervaringen te gaan, mogen zeker roepen om verlichting tot de Goede
Geneesheer en ook de gemeenschap zoeken van hun broeders in het
gebed, terwijl ze niet de voorzorgsmaatregelen en geneesmiddelen
van het gezonde verstand negeren die het God behaagd heeft binnen
hun bereik te plaatsen. Maar als het Hem niet behaagt de gebruikte
middelen te zegenen of van de zwakte te bevrijden, dan is zijn
tegenwoordigheid en medegevoel verzekerd. En zijn belofte blijft, ‘Mjn
genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2
Kor. 12:9).
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5. IN EEN TONEEL VAN NOOD
Johannes 6
Het wonder van de spijziging van de vijfduizend is uniek, daar dit het
enige wonder is - uitgezonderd natuurlijk het voornaamste wonder van
de opstanding - dat in alle vier de evangeliën wordt verhaald. Er moet
bijzonder belangrijk onderwijs uit te leren. zijn. Het zusterwonder van
‘de vierduizend’ vinden we in Matt. 15 en Marc. 8. Waarschijnlijk had
onze Heer Zelf de zaak niet anders gerangschikt (Matt. 16:9, 10), de
critici zouden op hun hooghartige manier de twee wonderen volkomen
gelijk verklaren. Misschien hebben ze zo gedaan, want moderne
Sadduceeën als ze zijn, hun kracht is kennis van hun eigen geschriften
meer dan van de Heilige Schrift.
Het feit dat twee verschillende wonderen werden verricht, zo sterk
soortgelijk, kan licht werpen op iets van wat genoemd wordt ‘de
tegenstrijdigheden van de evangeliën’. Misschien hebben we te snel
verondersteld dat de voorvallen gelijk zijn, die hoewel gelijksoortig, wel
beschouwd, verschillend zijn. In het wonder dat voor onze aandacht
staat wordt voorgesteld dat de Heer de Vader verklaart in een toneel van
menselijke nood als Degene die zijn hand opent en ‘al wat leeft verzadigt’
(Ps. 145:16) en die de wensen van zijn volk kent en er op vooruit loopt
voordat zij Hem vragen. In elk van de synoptische evangelieën is de
aanleiding dezelfde. De boze nieuwsgierigheid van Herodes was gewekt
door de faam van Jezus. ‘Johannes die ik onthoofd heb, die is opgewekt’
(Marc. 6:16); ‘en hij trachtte Hem te zien’ (Luc. 9:9). Maar de Heer trok
Zich terug van de nieuwsgierigheid van de trotse zoeker en openbaarde
Zichzelf aan de nederige. ‘Hongerigen heeft Hij met goede dingen
vervuld en rijken leeg weggezonden’ (Luc. 1:53). De twaalven waren
juist teruggekeerd van hun zending. Hij kende hun lichaam, zij waren
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moe en hadden rust nodig. ‘Komt uzelf [met Mij] afzonderlijk naar een
woeste plaats en rust wat’. zei Hij, ‘Want er waren velen die kwamen en
gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten’ (Marc. 6:31)
Dienovereenkomstig namen ze het schip naar een verlaten plaats aan
de noordkant van het meer, maar het volk ging te voet rond het meer
en ging sneller dan zij. De plaats behoorde tot Bethsaïda (Luc. 9:10), het
toneel van zo vele wonderen (Matt. 11:21). De stad moest misschien
getuigen, een verder beroep op hun berouw en geloof. Inplaats dan
van een plaats van vrede en rust was het een toneel van gedrang en
verwarring die onze Heer en zijn discipelen bij hun landing vonden. . De
menigten die zij hadden gediend en vanwege de rust verplicht waren
te verlaten, wachtten hen daar op. Wat zou de houding van onze Heer
zijn tot deze mensen? De gevallen menselijke natuur zou prikkelbaar
en geirriteerd zijn geworden. Verweet Hij hen hun zelfzuchtigheid en
gebrek aan consideratie met Hem en zijn vermoeide discipelen? Nee,
want in Hem zien we volmaaktheid. ‘Hij werd met ontferming over hen
bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben’ (niet in
de eerste plaats omdat zij fysieke nood hadden, maar omdat zij zonder
geestelijke leiding waren)’ en Hij begon hun vele dingen te leren’ (Marc.
6:34) en dan zoals Mattheus ons vertelt, ‘Hij genas hun zieken’ (Matt.
14:14).
Vervolgens verrijst het probleem van het voedsel. De vraag van onze
Heer aan Filippus schijnt een persoonlijke vraag geweest te zijn. De Heer
Zelf had Filippus geroepen, misschien was er een bijzondere verbinding
tussen de Heer en hem, een bijzondere wens van de kant van Christus
om hem in genade te zien groeien.
Het is een natuurlijke gedachte wanneer we een menigte zien, hoe
kan er in hun behoefte aan voedsel worden voorzien. Toen de Heer
één zag, maakte Hij hun behoefte tot de zijne. Hoe zullen wij hen te
eten geven? ‘Waar zullen we broden kopen, opdat dezen eten?’ (Joh.
6:5) De moeilijkheid van Filippus was niet zozeer wáár, maar hóe. Hij
noemt een ongehoord bedrag, dat ver boven de middelen van hun
gemeenschappelijke buidel uitging. Maar zelfs dat zou niet voldoende
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zijn. De vraag van onze Heer aan Filippus was ‘om hem op de proef te
stellen ; want Hij wist Zelf wat Hij zou doen’ (vs. 6) De Heer heeft wegen
buiten onze gezichtskring. Zijn bronnen zijn gevariëerd en onuitputtelijk
terwijl ons geloof gemakkelijk in sleur vervalt en spoedig uitgeput is. De
beproeving van Filippus, evenals vaak onze eigen, toonde dat hij een
langzame leerling geweest was in de school van de genade. Onze Heer
had reeds grotere menigten 40 jaar lang gevoed in een andere woestijn
en Filippus zou er aan gedacht kunnen hebben hoe Hij water uit de rots
tevoorschijn had gebracht en hen brood uit de hemel gegeven had om
te eten (zie bijv. Ps. 114:8 en 105:40), zoals tot zijn en onze lering is
geschreven.
De Heer ‘beproefde’ het geloof van Filippus. Toen Israël murmureerde
en om vlees vroeg voor hun lusten, zou hij zich het antwoord van de
Heer hebben moeten herinneren, dat zelfs Mozes versteld deed staan,
‘Gij zult het niet één dag eten en geen twee dagen, en geen twintig
dagen, maar een volle maand lang’ (Num. 11:19, 20) Hoe kon zoiets
ongehoords gebeuren? ‘Kunnen er zoveel schapen en runderen voor
hen geslacht worden, dat zij er genoeg aan hebben?’ (vs. 22) Mozes zag
slechts twee mogelijke wegen om de menigte van Israël te voeden met
vlees - het slachten van al hun vee, of een machtige vangst van Rode
Zee vis; maar de Heer kon een derde en betere weg zien. Het moest
zijn voorziening zijn, niet de hunne en Hij zou het tot aan hun tenten
brengen De Heer wist ‘wat Hij zou doen’ (Joh. 6:6). ‘Zou de hand van
Jahweh te kort zijn? Nu zult gij zien, of mijn woord aan u geschieden
zal of niet!’ (Num. 11:23). ‘Zij vroegen en Hij deed kwakkelen komen’
(Ps. 105:40). Maar was dit werkelijk een zegen? Nee. ‘Hij gaf hun wat
zij begeerden, maar henzelf deed Hij wegteren’ (maar Hij zond aan hun
zielen een magerheid, St. vert. Ps. 106:15) In een vet lichaam kan een
magere ziel huizen. De bejaarden die in het huis van de Heer wonen
wordt beloofd, ‘zij zullen vet (fris) en groen zijn’ (Ps. 92:15).
Jahweh kon in de behoefte van Elia voorzien door de onreine roofvogels,
door de verhongerende weduwe in het verre land van Isebel en later in
de woestijn waar noch raven noch weduwen waren. Nog eens, ‘ieder
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at brood der engelen’(Ps. 78:25) of tenminste voedsel uit de hand van
een engel. Woestijnen zijn gunstige plaatsen voor het volk van God.
Daar leren ze werkelijk God’s bronnen. Elim’s worden voorafgegaan
door Mara’s.
Hoe kon het door de honger zwaar beproefde Samaria de volgende
dag hopen op genoeg en op overvloed? Ongeloof kon alleen één
manier voorstellen en dat is voor haar een onmogelijkheid. ‘Ook al zou
Jahweh sluizen in de hemel maken, zou dit dan kunnen geschieden?’
(2Kon. 7:2) De Heer zou het op die manier gedaan kunnen hebben. Hij
belooft in feite aan zijn volk, zoals we weten, dat als zij de gehele tiende
naar de voorraadkamer brachtten - dat is het deel van zijn armen en
van zijn dienstknechten - dat Hij dan ‘de vensters van de hemel zal
opendoen, en hen zegen zal afgieten, zodat er geen schuren genoeg
wezen zullen’ (Mal. 3:10 St. vert. ) Deze zegen is niet alleen geestelijk
maar ook materieel zoals de volgende verzen tonen. Wat u aan de Heer
gegeven hebt kunt u sparen aan doktersrekeningen en tandartskosten
en reparatierekeningen. Maar om terug te gaan tot Samaria, was de
hand van de Heer verkort? Werd Hem één manier om er in te voorzien
opgedrongen? Nee, ‘Hij wist Zelf wat Hij zou doen’. Hij liet zijn vijanden
een vreselijk geluid horen en gaf hun rijke buit terug in de heuveldalen
van zijn volk. Ongeloof had er echter geen deel aan, want hoewel het
zijn tedere genade niet kan beperken, het kan haar eigen aandeel ervan
afsnijden. Maar ‘God is getrouw’.
Hij weet, Hij heeft lief, Hij zorgt.
Niets kan deze waarheid verduisteren;
Hij doet altijd het beste voor hen,
Die de keus aan Hem overlaten.
‘Hij wist wat Hij zou doen’. Zover behoorde de apostel te zijn verzekerd,
want Hij was de Christus - de Kracht van God en de Wijsheid van God,
maar zij konden niet geraden hebben hoe Hij wou voorzien, want ‘zijn
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wegen zijn onnaspeurlijk’ (Rom. 11:33) en zijn wijsheid is veelvuldig
(Ef. 3:10).

28

Diep in onpeilbare mijnen
van nooit-falende bedrevenheid,
verzamelt Hij zijn stralende plannen
En werkt zijn souvereine wil.
Niemand zou hebben verwacht dat deze knaap met zijn kleine voorraad
de bron van de proviandering zou zijn voor al dit volk. Toch was hij
de door de Voorzienigheid beschikte voorziening van de Vader. God
gebruikt middelen, maar zeer ontoereikende, behalve voor het oog
van het geloof. ‘Iets fijns, iets zilverachtigs, fijn als rijm op de aarde’
(Ex. 16:14) moest de duizenden van Israël voeden, het gekrab van
een meelton, de bodem van een oliekruik, om een Elia in het leven
te houden, driehonderd zwakke mensen met trompetten, om zijn volk
te bevrijden van een grote menigte, een klein meisje om Naäman tot
zichzelf te brengen, ‘De dwaasheid van de prediking om hen die geloven
te behouden’ (1 Kor. 1:21) En hier geen voorraadschuur van een bakker
maar vijf gerstebroden, geen vangst maar twee onbetekenende visjes,
inderdaad ‘het zwakke’ (1 Kor. 1:27) maar ‘krachtig voor God’ (2 Kor.
10:4) De knaap kan de jongen van een apostel geweest zijn. Hij moet
tenminste een band met de apostelen hebben gehad want in alle
andere evangelieën spreken de apostelen over het voedsel als hun
eigen eten. ‘Wij hebben... vijf broden en twee vissen’ (Matt. 14:17). Van
wie hij ook was, hij was ter beschikking op God’s moment en hoewel
de voorziening weinig was, was het genoeg en hielden ze over toen het
tot Christus gebracht werd. Niets is te klein om tot Hem te brengen of
te groot om achter te houden. Het kan ons herinneren aan de ‘diepe
armoede’ van de gemeenten van Macedonië, die door de genade van
God, ‘overvloedig zijn geweest in de rijkdom van hun liefdadigheid’ (2
Kor. 8:2), een zwakke echo van die wonderbare ‘genade van onze Heer
28

‘PolupoikiloS’ - in de eerste plaats, gekenmerkt door een grote verscheidenheid
van kleuren, van kleren, of een schildering, dat dan zichzelf openbaart in een
grote verscheidenheid van vormen, zoals hier.
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Jezus Christus’, die ‘terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden,
opdat u door zijn armoede rijk zou worden’ (2 Kor. 8:9) En opdat we
niet zouden denken dat dit iets is dat helemaal buiten en boven onze
ervaring ligt, voegt de Geest van God er aan toe - ‘God is machtig alle
genade overvloedig te doen zijn jegens u, opdat u in alles, altijd in bezit
van al het nodige, overvloedig bent tot alle goed werk’ (2 Kor. 9:8) Want
Hij die de vijf gerstebroden en de vis vermenigvuldigde leeft nog en kan
‘u het zaaisel verschaffen en vermenigvuldigen en de vruchten van uw
gerechtigheid doen toenemen’ (2 Kor. 9:10) ‘Een weinig is veel als God
er in is’. Groeiden kruimelen ooit aan tot een groter brood of een karige
voorraad tot een rijker feest?
Nu zitten de gasten op de dikke grasmat om hun gemak te verzekeren
en bij groepen van honderd en van vijftig, om zeker te zijn van hun
ordelijke voorziening. ‘En zij aten allen en werden verzadigd’ (Matt.
14:20), ‘en de twee vissen deelde Hij onder allen’ (Marc. 6:41) Niemand
werd over het hoofd gezien, niemand overladen, niemand onverzadigd.
Zo is de voorziening van God van nature en in genade. Lucht, water, zon
was voor het nemen en ‘voedsel voor de dienst (ten dienste) van de
mens’ was ook vrij ingevolge de meest bescheiden arbeid. Maar voor
de val en ondanks de val is een volledige voorziening van genade door
het verzoenende bloed van Christus verkrijgbaar voor een schuldige
wereld en voor behoeftige heiligen. ‘Maar mijn God zal in al uw
behoeften voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus’
(Fil. 4:19) God’s zorg is over al zijn werken, maar in het bijzonder jegens
‘de huisgenoten van het geloof’’ (Gal. 6:10) ‘Hij zorgt voor u’ (1 Petr.
5:7); ‘want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt’
(Matt. 6:32) daarom, ‘Weest dan niet bezorgd’ (Matt. 6:31), ‘Wees in
niets bezorgd’ (Fil. 4:6). ‘Werpt al uw bezorgdheid op Hem’ (1 Petr. 5:7).
Zo verklaart de Heer de Vader. Hij zorgt voor de schare, maar Hij vergeet
de zijnen niet. Elk viel een korf met brokken ten deel. Zeker geen
halfgekauwde, verknoeide stukken brood en vis. De Heer zou zulke
delen zijn dienstknechten niet aanbieden maar, zoals ik het opvat, wat
van de grote hoop overbleef ‘overgelaten door hen die hadden gegeten’
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(Joh. 6:13) ‘een goede, ingedrukte, geschudde, overlopende maat’
(Luc. 6:38) Wat anderen ook mogen denken dat goed genoeg is voor de
dienstknechten van de Heer, het zou niet zijn gedachte zijn om hen iets
anders dan wat rein is aan te bieden en wat fris is en ‘Gode waardig’.
Waren er dertien apostelen geweest dan zouden er ongetwijfeld dertien
manden vol geweest zijn. Evenals de olie van de weduwe zouden de
brokken niet hebben opgehouden wanneer er nog een mand was om
te vullen. Er behoorde inderdaad een dertiende mand voor de Heer Zelf
geweest te zijn maar Hij verzamelde niet voor zijn eigen behoeften. Dat
was ongetwijfeld het voorrecht van anderen om voor Hem te doen. Zo
werd aan hun individuele behoeften volledig voldaan. Het woord voor
korf hier is kohinos , een rieten mand zoals altijd in de verhalen van de
wonderen. Maar in het verhaal van de spijziging van de 4000 wordt
een andere soort mand - spuris - geweven uit riet vermeld. Daar waren
er slechts zeven van, die misschien de volheid van de voorziening naar
hun collectieve nood voorstellen. Sommigen hechten veel belang aan
de individuele nood, sommigen aan de collectieve, maar beide hebben
hun belangrijke plaats. De gemeente is ongetwijfeld opgebouwd uit
individuen en als het geheel voorspoed zal hebben, dan moet dat zijn
door de individuele leden. Maar er is ook een gemeenschappelijke nood
en verantwoordelijkheid. Wat voldoet aan de individuele nood zou niet
passend kunnen zijn voor de collectieve. Er zijn twaalf korven opdat
ieder zijn individuele voorziening kan genieten. Er zijn zeven korven
opdat niemand tot zijn broeder zou zeggen, ‘Ik heb je niet nodig’ (1
Kor. 12:21) We kunnen niet alléén voortgaan. We zijn leden van één
lichaam, waarin ieder lid zijn deel levert.
De spijziging van de vijfduizend lokte een ware, hoewel ontoereikende,
erkenning van de Persoon van onze Heer uit. ‘Deze is waarlijk de profeet
die in de wereld zou komen’ (Joh. 6:14) De herinnering aan analoge
wonderen in de dagen van Mozes en Elia zou de schare in staat stellen,
zonder veel geestelijk begrip, om in Hem ‘de profeet’ door Mozes
voorzegd (Deut. 18:15) te herkennen. Volgens Dr. Edersheim werd deze
profetie door de vroegere rabbi’s niet voor een Messiaanse profetie
gehouden, wat het verschil tussen ‘Christus’ en ‘die profeet’ verklaart,
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zoals dat gemaakt wordt door het gezantschap dat door de Farizeeën
naar Johannes de Doper werd gezonden. (Joh. 1:20, 21) Dit wordt
gebruikt door de twistschrijvers onder de Moslims om te bewijzen
dat Jezus niet ‘die profeet’ was - een rol die gereserveerd is voor
Mohammed. Maar wat zij of de rabbi’s ook mogen zeggen, onze Heer
werd herkend als ‘de profeet’, niet alleen hier, maar ook in Matt. 21:11,
‘Deze is de profeet, Jezus, van Nazareth in Galilea’. Ook Petrus past,
door de Geest geleid, dit gedeelte uit Deuteronomium in Handelingen
3:22 toe op de Heer.
Dat hij echter ‘de Zoon’, ‘de Erfgenaam’ was, kwam niet bij hen op. Dat
Hij ‘gekomen was om het verlorene te zoeken en te behouden’ (Luc.
19:10) en dat dit het werk der verzoening met zich meebracht, voldeed
niet aan hun behoefte. Zij wilden ‘Hem met geweld wegvoeren om
Hem koning te maken’ (Joh. 6:15), maar niet op zijn voorwaarden - die
van berouw, wat voorwaarde voor het koninkrijk was. De weigering van
onze Heer om koning gemaakt te worden naar het hart van de mens,
is geen bewijs dat Hij niet kwam om hun koning te zijn naar het hart
van God. Bij zijn openbare intocht in Jeruzalem had Hij dit definitieve
doel voor ogen. Het werd in deze zin begrepen door de schare van zijn
discipelen (een geheel andere groep dan ‘de schare’ hier) en werd zo
verklaard door de Heilige Geest. ‘Dit nu is gebeurd, opdat vervuld werd
wat gesproken is door de profeet, die zei: ‘Zegt aan de dochter van Sion:
Zie, uw koning komt tot u, etc. ‘‘ (Matt. 21:4, 5).
Wanneer de Oudtestamentische profeten spreken van het ‘koninkrijk’,
verwijzen zij naar het letterlijke koninkrijk van David, dat gebaseerd
is op morele en geestelijke dwangmaatregelen. (bijv. , ‘Een koning
zal regeren in gerechtigheid’ Jes. 32:1). Geen uitlegkundige
spitsvondigheden kunnen dit wegredeneren. Het is werkelijk een
ernstig anachronisme om in de Joodse profetieën de bedeling van
het tegenwoordige evangelie terug te lezen, een tussentijd die toen
nog niet was geopenbaard. Israël als volk verwierp haar koning en is
voor het moment verworpen. Het evangelie wordt nu geproclameerd
zonder onderscheid aan Jood en Heiden en de oude scheidsmuur van
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de omheining is in Christus verbroken. Woorden als ‘Zie uw koning komt
tot u’ uit te leggen als de aanbieding van het evangelie aan Israël, zoals
het heden gebeurt, is het loochenen van alle waarheid betreffende
de bedelingen en het invoeren van ernstige verwarring. Maar hoewel
het volk zijn wonderbare krachten erkende voor hun tijdelijk nut en
ze verder wensten te genieten, moesten ze toch een veel diepere les
leren.
De Heer wilde de Vader verklaren, niet alleen als Degene die voorziet in
het materiële voedsel van de mens, maar van het Hemelse Brood, het
Brood des Levens. Het eerste zou door het eten vergaan - een tijdelijke
voorziening voor een tijdelijke behoefte. Het laatste zou voortduren
tot in ‘het eeuwige leven’ (Joh. 6:40) terwijl het zou toenemen als het
gegeten werd. Het ene moest worden verdiend met het zweet op het
voorhoofd, voor het andere was geloof nodig. Het woord ‘gelooft’
(vs. 35) staat in de tegenwoordige tijd - ‘een gelovige worden’. Maar
de Heer verkeerde in de tegenwoordigheid van ongeloof en ongeloof
heeft maar een kort geheugen, vraagt om tekenen en past het Woord
van de Heer verkeerd toe. Het was Jahweh, niet Mozes, die het manna
aan Israël gaf (Neh. 9:15). Maar in het gunstigste geval, dat was slechts
het beeld van Hem die ‘het ware brood’ is (Joh. 6:32) door de Vader
gegeven. Het brood van de aarde komt op uit de aarde, het brood van
God (zijn brood voordat het het Brood des levens voor de mens werd),
kwam neergedaald uit de hemel. Het ene onderhoudt het leven, het
andere geeft leven aan de wereld. Hoewel zij om het brood vroegen,
wisten ze niet dat het Jezus Zelf was, ook wilden zij zich niet voeden met
Hem toen Hij hen dat te kennen gaf. Maar zij die aan Christus gegeven
zijn door de Vader en door Hem onderwezen zijn komen en voeden zich
met het Levende Brood met geloof en begeerte.
Het manna kon de dood niet afwenden, maar wie ook dit brood eet
zal nimmer sterven maar eeuwig leven. Maar nog eens, het Hemelse
Brood gaat het aardse te boven want het geeft niet alleen leven maar
het is zelf het ‘Levende Brood’ (vs. 51).
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Dat brood was zijn vlees, dat Hij zou geven voor het leven van de wereld.
De verandering van het beeld van brood naar ‘vlees’ en ‘bloed’ (vs.
53) is heel belangrijk. Door de vleeswording kan er geen deelhebben
aan Christus zijn maar alleen door de dood aan het kruis op grond van
een volbrachte verlossing. Zij die dit eten en drinken toepassen op het
deelnemen aan de maaltijd van de Heer, hoe zij het ook noemen, zijn ver
verwijderd van de waarheid. De noodzaak om ‘het vlees te eten en het
bloed te drinken’ van Christus, zoals er hier over gesproken wordt, was
en is onvoorwaardelijk en absoluut. Dat volbrengen betekent eeuwig
leven, in gebreke blijven eeuwige dood. Wie zou durven verzekeren
dat iedereen die deelneemt aan de maaltijd van de Heer eeuwig leven
heeft of dat hij die nalaat eraan deel te nemen gedoemd is te vergaan.
Bovendien, de maaltijd van de Heer werd pas ingesteld lang nadat onze
Heer deze woorden sprak en toch werden zij tot wie gesproken werd
toen en daar verantwoordelijk gesteld om zijn vlees te eten en zijn
bloed te drinken. Het is waar de Heer was nog niet gestorven, maar de
typen en de profetieën waren welsprekende getuigen tot de dood van
de Messias terwijl de Joden zelf getuigen waren. Het eten en drinken
is het zich toe-eigenen van zijn Persoon en werk. Het is een geestelijk,
geen letterlijk of zogenaamd ‘sacramentaal’ deelnemen. ‘Wie de Zoon
heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven
niet’ (1 Joh. 5:12) Deze waarheid was een te hard woord voor menig
belijdende discipel. Hoe zou een gedode Christus hun hoop op aardse
heerlijkheid kunnen vervullen? Wat wilden ze dan als zij de Zoon des
mensen zouden zien opvaren en verdwijnen waar Hij tevoren was,
zijn hele zending tot Israël een schijnbare mislukking? Van toen af
trokken velen van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer
met Hem. (vs. 66) ‘Wilt u soms ook weggaan?’ (vs. 67) vroeg de Heer
de apostelen. ‘Heer, naar wie zullen wij toe gaan?’ antwoordde Petrus,
‘U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend
dat U de Heilige van God bent’ (vs. 69) Die les had hij nooit eerder
geleerd, hij had dat geleerd in de voorafgaande nacht. Terwijl hij zonk
in de golven van het meer van Galilea had hij de sterke rechterhand van
Christus gevoeld die hem greep en redde. Hij had geproefd dat de Heer
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genadig was. Hij zou nog leren om zich met Hem te voeden en door
dat te doen dagelijks met Zijn beeld in overeenstemming gebracht te
worden.
De mens aards uit de aarde, hongerig, voedt
zich aan aarde’s donkere giftige boom,
Wilde pompoenen, dodelijke wortels en bitter onkruid,
En zoals zijn voedsel is hij.
En er zijn hongerige zielen, die vinden en eten
God’s manna dag aan dag,
En zij zijn blij, hun leven is fris en zoet,
want als hun voedsel zijn zij.
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6. IN EEN TONEEL VAN
TEGENSPRAAK
De apostel spoort de Hebreeuwse gelovigen aan, ‘Let op Hem die zo’n
tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet
moe wordt en in uw zielen bezwijkt’ (Hebr. 12:3). De meeste belangrijke
bronnen hebben hier ‘tegen henzelf’, alsof de ‘tegenspraak’ haar eigen
veroordeling met zich meesleept en tegen de tegensprekers inging, wat
het ongetwijfeld deed. Zeker, het doel van zijn komst ‘om te zoeken en
te behouden’ (Luc. 9:10) en het karakter van zijn leven, rondgaande
‘goeddoende’ (Hand. 10:38), zou Hem overal hebben moeten verzekerd
van een welkom. Het omgekeerde bewees hoe ‘verloren’ de mensen
waren. Dertig jaren van volmaakt leven noopten ‘zijn broeders’ niet om
in Hem te geloven. Als christenen meer gelijk aan Christus waren in
leven en getuigenis dan zou de wereld hen, zo wordt ons verteld, echt
koninklijk behandelen, in werkelijkheid zou ze hen meer als hun Meester
behandelen. Zijn Heiligheid diende er alleen voor om hun onheiligheid
naar buiten te brengen. Zijn getuigenis wekte hun haat op. Te Jeruzalem
werd deze ‘tegenspraak’ het meest getoond en het is Johannes die
hoofdzakelijk de dienst van onze Heer daar voorstelt. Nergens schijnt
de morele heerlijkheid van onze Heer stralender dan in dit evangelie;
nergens is de haat van de mens duidelijker. Johannes begint, zoals we
eerder hebben opgemerkt, inderdaad met de verwerping. ‘En het licht
schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen’ (Joh.
1:5). De mens in zijn liefde tot de zonde ‘is verduisterd in zijn verstand’
(Ef. 4:18). Bovendien, ‘Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem
geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend’ (Joh 1:10). De mens
in zijn onwetendheid was ‘vreemd aan het leven van God, wegens de
onwetendheid die in hem is’ (Ef. 4:18) en dan ‘Hij kwam tot het zijne (idia
- zijn eigen dingen overeenkomstig de Levietische orde, priesterschap -
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tempel - offerande) maar de zijnen (idioi - zijn eigen volk) hebben Hem
niet aangenomen’ (Joh. 1:11). ‘Maar de mens is armoedig’ - en in het
bijzonder de religieuze mens - verblind door ‘de god van deze eeuw’ (2
Kor. 4:4). Maar (en hier komt de gezegende tegenstelling die de genade
maakt), ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun gaf Hij [het]
recht kinderen van God te worden’ (Joh. 1:12).
Het grootste gedeelte van het evangelie van Johannes wordt in
beslag genomen door de bezoeken van onze Heer aan Jeruzalem ter
gelegenheid van de jaarlijkse feesten - (1) hoofdstuk 2:13; 3:21, voor
het eerste paasfeest, (2) hoofdstuk 5, voor een niet precies opgegeven
feest, (3) hoofdstuk 7, voor het loofhuttenfeest, dan (4) hoofdstuk
10:22-39, twee maanden later in de negende maand (Chisleu) op het
feest van de tempelwijding en tenslotte (5) hoofdstuk 12:20, voor het
laatste paasfeest.
In Johannes 2 gaat de Heer, als de gehoorzame dienstknecht ‘geboren
onder de wet’ (Gal. 4:4), op naar Jeruzalem voor het paasfeest. Indien
het zuurdeeg uit alle huizen in Israël moest worden weggedaan (Ex.
12:15), hoeveel te meer uit het huis van de Vader! Daar moet het
oordeel beginnen, zijn heiligheid moet worden gehandhaafd. De Vader
wil zijn tempel niet delen met Mammon. Het zegel van de volmaakte
dienstknecht verklaart de heilige eisen van de Vader. Hij zou moeten
teruggeven wat Hij niet had weggenomen - zelfs de heerlijkheid van het
huis van de Vader (Ps. 69:5, 9). Maar zijn recht om dat te doen wordt
door de religieuze wereld betwist. Zij vragen een teken. Hij biedt aan
wat feitelijk het ‘teken van de profeet Jona’ is. (Matt. 16:4) Er was een
andere ‘tempel’ van God (Joh. 2:19) die zij niet konden verontreinigen
maar zouden kunnen verwoesten. Hij zou haar in drie dagen oprichten.
Tot hiertoe was het woord voor tempel geweest ‘hieron’ , de heilige
omheining. Hier gebruikt de Heer een ander woord, ‘naos’ , het
binnenste heiligdom. De oprichting van deze ‘heilige tempel’ zou die
nieuwe orde der dingen invoeren waarvan Hij spreekt tot de vrouw
van Samaria. Daar zij buiten de gewone kanalen van zijn dienst van het
koninkrijk is, gaat Hij stilzwijgend voorbij aan de ware toestand van de
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tempel te Jeruzalem. Het stond niet aan haar dit te weten. Het was nog
het huis van de Vader hoewel verontreinigd door begerigheid. Hoe vaak
wordt dit principe vergeten door ouderen of ouders, door de gebreken
van ‘het huis van God’ te nauwkeurig te omschrijven voor hen die jong
in jaren zijn of in het geloof. Dan is het niet verwonderlijk dat de tere
gewetens van hen struikelen of bezoedeld raken en hun voeten leren
om andere paden te gaan dan de ‘wegen die in Christus zijn’ (1 Kor. 4:17)
De tempel te Jeruzalem zou worden vervangen door nog een ander
‘Huis’ waarin de ware aanbidders de Vader zouden aanbidden in geest
en waarheid. Dat huis zou een tempel zijn waarin iedereen ‘spreekt
van zijn eer!’ (Ps. 29:9) omdat iedere steen een levende aanbidder is,
verlost door het kostbare bloed. Sommige van deze stenen waren reeds
door Hem, die haar Fundament en Hoeksteen zou zijn, bijeenvergaderd.
Is vandaag de verantwoordelijkheid iets minder om het zuurdeeg weg
te doen en de tempel van de Heilige Geest niet te verontreinigen? ‘Als
iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven’ (1 Kor.
3:17; 5:8).
Drie dingen karakteriseren ‘religieuze’ mensen als een klasse, gehechtheid aan heilige gebouwen, het nakomen van heilige dagen
en onwetendheid omtrent de genade van God. Door dit alles werden
de Joden uit de dagen van onze Heer gekenmerkt. We hebben gezien
hoe zijn eigen woorden in Joh. 2 verkeerd werden uitgelegd als
geringschattend voor de tempel. Hoe kon Hij in drie dagen opbouwen
wat duizenden in 46 jaar met hard zwoegen hadden gebouwd?
Waarlijk, Hij was groter dan de tempel hoewel Hij dat hier niet zei.
Deze woorden werden nooit vergeten tot de dag van zijn verhoor voor
Kajafas. Om vandaag er op te zinspelen dat religieuze gebouwen van
steen en mortel in geen enkel opzicht ‘gemeenten (kerken)’ of ‘huizen
van God’ zijn, maar dat ‘levende stenen’ nodig zijn om die te vormen
(1 Petr. 2:5) ondervindt veel aanstoot. Hier in Joh. 5 gaat het om het
waarnemen van de sabbat. Zij wilden ‘de Heer van de sabbat’ doden
omdat Hij goed deed op zijn eigen dag. Als gevolg was zijn antwoord,
‘Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook’ (Joh. 5:17) Dit dateert
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vanaf Eden, toen de zonde in de rust van de schepping binnendrong - in
de eerste sabbat. Hoe kon God in de tegenwoordigheid van de zonde
rusten? Tóen begon de Vader te werken om de mens te herstellen van
de gevolgen van de overtreding en dat ging de eeuwen door tot aan
de patriarchen, Israël en de volken, tot aan de dienst van Christus. In
dit alles droeg de Zoon zijn deel. ‘En Ik werk’, niet alleen in goddelijke
vereniging met de Vader, maar als Degene die de Vader verklaarde
en als Uitvoerder van zijn voornemens. Zo’n verklaring wakkerde
slechts hun moorddadige woede aan. Het was een ondubbelzinnige
aanspraak op gelijkheid met God. Dat ontkende onze Heer niet, maar
Hij accepteerde de gevolgtrekking als een voldoend antwoord, onder
vele andere soortgelijke, voor de Sadduceeën van onze dagen die
ontkennen dat onze Heer ooit claimde meer te zijn dan enkel een mens
zoals wijzelf. Zo’n verklaring kan alleen Egyptische duisternis verraden
betreffende zijn leringen of een satanische vijandigheid tegen zijn
Persoon, die de duidelijkste bewijzen afwijst. We mogen echter ‘onze
zielen in lijdzaamheid bezitten’. Nieuwlichters kunnen de Christus van
God niet onttronen - de goddelijke Zoon - met hun onbetekenende
ontkenningen. Zo accepteert onze Heer hun gevolgtrekking maar
terwijl Hij dit doet openbaart Hij Zichzelf als de Afhankelijke. ‘De Zoon
kan niets doen van Zichzelf, tenzij Hij de Vader iets ziet doen’ (Joh. 5:19)
Zoals de zichtbare werken van de schepping de onzichtbare dingen van
de Schepper openbaren, zo weerspiegelen de zichtbare werken van de
Zoon de onzichtbare dingen van de Vader - zijn genade, zijn waarheid,
zijn liefde en wel kompleet en getrouw. ‘Alles wat Hij (de Vader) doet,
dat doet ook de Zoon evenzo’ (Joh. 5:19) waarbij Hij niets achterhoudt,
niets inlast. Deze volmaakte uitwisseling van gemeenschap, die de
essentiële gelijkheid van wezen van de Zoon met de Vader aanduidt,
wordt op tenminste zeven manieren getoond in dit hoofdstuk.
1. In het gevolg van de liefde van de Vader (vs. 20), de mededeling van
alle dingen aan de Zoon. Volmaakte liefde heeft geen geheimen en
geen terughoudendheid (hfst. 3:35).
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2. In zijn bezit van opstandingskracht (vs. 21) op precies dezelfde
wijze zoals de Vader dat bezit. Dezelfde stem die nu dode zielen
opwekt zal eens ‘allen die in de graven zijn’ opwekken (vs. 28), een
algemene beschrijving van hen die gestorven zijn, op welke manier
ook over hun lichamen beschikt is, hetzij door begraven, crematie,
etc. De heiligen worden eerst opgewekt tot de opstanding ten
leven, de goddelozen duizend jaren later - tot de opstanding ten
oordeel. (Openb. 20:5-12).
3. In het verlenen van het recht om te oordelen (vs. 22) in de eerste
plaats erkenning van zijn alwetendheid en almacht. Goddelijke
eigenschappen essentieel voor iemand die universeel oordeel zou
uitoefenen.
4. In de gebrachte eer (vs. 23). Gelijke eer moet aan de Zoon worden
gebracht evenals aan de Vader. Alle eer, die niet gelijk aan de
Zoon wordt gebracht, wordt door de Vader afgewezen (vs. 23).
Hiermee kunnen we 1 Johannes 2:23 vergelijken, ‘Ieder die de
Zoon loochent, heeft ook de Vader niet; wie de Zoon belijdt, heeft
ook de Vader’. Het is belangwekkend op te merken dat het laatste
gedeelte van het vers aan de tekst van R. V. , een overweldigend
gezag heeft teruggegeven. De modernen en de Unitariërs zijn, door
het loochenen van de Zoon, helemaal ‘zonder God’ (atheoi , Ef.
2:12). Zij spreken van een god en vader, ‘De God van Jezus’, maar
dat is een totaal andere persoon dan ‘de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus. (vgl. Joh. 8:44; 2 Kor. 4:4).
5. In het gezag van het Woord (vs. 24). Het Woord van de Zoon is gelijk
aan de openbaring van de Vader en geeft aan hem die het hoort en
gelooft, eeuwig leven.
6. In het essentiële bezit van leven (vs. 26). Dit verklaart de levenoverdragende stem van de Zoon. Hij heeft leven in Zichzelf. Dit is
veel meer dan enkel ‘leven hebben’ evenals ‘alléén onsterfelijkheid
hebben’ (1 Tim. 6:16), veel groter is dan enkel ‘onsterfelijk zijn’.
Want als alleen God onsterfelijk is, dan moeten wij, zelfs voor
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de ‘uitverkoren engelen’ en voor gelovigen, onsterfelijkheid
ontkennen, terwijl dat het bezit is van al God’s morele schepselen.
De levende gelovige zal lichamelijk onsterfelijkheid aandoen als
de Heer terugkomt (1 Kor. 15:53). Hij heeft, evenals alle mensen
en engelen, onsterfelijkheid in God’s geestelijke natuur als een
afgeleide gave. God alleen bezit het inherent (in Zichzelf). Dit is
de essentiële eigenschap van Hem die, ‘in den beginne, was het
Woord’ (Joh. 1:1).
7. In de macht om het oordeel uit te oefenen (vs. 27). Niet alleen om
het vonnis uit te spreken, als boven (3), maar om het ten uitvoer te
brengen. Eén die waarlijk mens is moet het oordeel uitoefenen over
de mens. Maar zelfs hierin verwerpt de Heer onafhankelijkheid van
de Vader. Al zijn oordelen zullen de wil van de Vader verklaren (vs.
20) Ook is zijn getuigenis niet louter persoonlijk. Hij kan als getuige
Johannes aanhalen, ‘die brandende en schijnende lamp’ (vs. 35) en
nog grotere getuigen, de werken die de Vader Hem had gegeven
om ze te volbrengen, nee, de Vader Zelf en de Heilige Schriften die
zij beleden te eren. Alles getuigde dat Hij van de Vader gekomen
was. Maar hoe konden zijn vijanden dit getuigenis geloven terwijl
ze eer van elkaar ontvingen? Ongetwijfeld is dezelfde neiging
vandaag een verhindering voor het geloof. Zoeken wij liever de eer
die alleen van God komt!
De leugenachtige beschuldiging van het schenden van de sabbat,
volgde de Heer met een bedreiging op zijn leven. Zoals Johannes 7
meedeelt ‘wandelde Jezus rond in Galilea; want Hij wilde niet in Judea
rondwandelen omdat de Joden Hem trachtten te doden’ (vs. 1) Er
schijnt een innig en onafscheidelijk verband te zijn tussen leugen en
moord. De leugenaar is een potentiële moordenaar. Hij die de waarheid
zou doden, zou al het andere doden. De duivel, zo vertelt de Heer ons,
‘was een mensenmoordenaar van het begin af (d.w.z. , vanaf zijn val) en
staat niet in de waarheid’ (Joh. 8:44), alsof de twee zonden samenvielen
Hij werd een moordenaar op het moment dat hij de waarheid verliet.
De eerste mens die in de wereld geboren werd was, zoals we weten,
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een leugenaar en een moordenaar. De zonde werd volgroeid geboren.
In de eerste zonde, bestond iedere zonde in aanleg (embrionaal).
Omdat de Heer ‘overgegeven werd door de bepaalde raad en
voorkennis van God’, zouden sommigen de schuld van de mens aan
het kruis door de vingers willen zien. Maar de Geest getuigt dat de
handen die Hem doodden ‘wetteloze handen’ waren. (Hand. 2:23) We
weten uit de evangeliën hoe vaak van tevoren zij Hem zouden hebben
willen doden maar zijn uur was nog niet gekomen. (Joh. 7:20) Het was
niet de wil, maar de macht die hun ontbrak. Maar alles moest worden
gedaan op de tijd van de Vader, zelfs wat betreft het opgaan naar het
loofhuttenfeest. Voor Hem, ‘geboren onder de wet’ (Gal. 4:4), was dit
een directe oproep, maar wanneer Hij moest gaan was in de handen
van de Vader. Zijn broeders wisten niets van de wil van de Vader of van
de tijd van de Vader. Persoonlijke keus en gedrag maakte alleen deel uit
van hun opvatting van de dingen. Maar bij de Heer was het heel anders,
Hij deed de wil van de Vader bij de roep van de Vader.
‘Van eeuwigheid af zijn al deze dingen bekend aan God’ (Hand. 15:18)
en ook het ogenblik van hun vervulling. Het was ‘toen de volheid van de
tijd gekomen was, zond God zijn Zoon’ (Gal. 4:4), geen moment te vroeg,
noch een moment later. ‘Te rechter tijd is Christus voor goddelozen
gestorven’ (Rom. 5:6) en ook ‘te rechter tijd’ zal God hen verhogen die
zich onder zijn machtige hand vernederen. (1 Petr. 5:6).
Rust in de Heer en wacht op Hem,
Maar wacht met een geduldig gemoed,
God haast Zich nooit vóór zijn tijd,
Ook komt Hij nooit achteraan.
Maar toen zijn broeders waren opgegaan naar het feest, sloeg het uur
van God voor Hem om ook te gaan en het feest was reeds half voorbij
(‘verloren tijd’, zou de vleselijke zeggen) vóór het ogenblik aanbrak voor
Hem om op te gaan naar de tempel om te leren. Hebben wij het in deze
dagen van gedrang en gehaast en veelsoortige ‘verplichtingen’ en van
‘bezet zijn’ maanden en soms jaren vooruit, van overijlde beslissingen
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en van ‘korte en droge’ afspraken, niet nodig om ernstig herinnerd te
worden aan de mogelijkheid om het juiste te doen op de verkeerde tijd,
of het verkeerde met mogelijkerwijs het juiste motief? Gevreesd moet
worden dat bij velen dat voortdurende ‘wachten op’ God, dat er eens
was onder hen die dienen, er niet is. Inplaats van naar zijn gedachten
te vragen, ‘komen we tot ons besluit’, en bidden dan om God’s zegen.
Inplaats van het Lam te volgen waar Hij ook heengaat, vragen we Hem
te vaak óns te volgen.
Maar Jezus volgt niet, Hij leidt alleen.
Het resultaat is, dat we vaak veel zaaien en zo weinig inbrengen, we
eten maar we hebben niet genoeg (zie Hag. 1:6).
We gaan terug naar onze Heer in de tempel. Zo’n lering kon slechts de
verbazing van de Joden oproepen. Hoe kon iemand die niet ‘onderwezen
was’ zo leren? ‘Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem die Mij heeft
gezonden’ (vs. 16), was het antwoord, ‘Als iemand zijn wil doen wil, zal
hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek’
(vs. 17) ‘Wie vanuit zichzelf spreekt (d.w.z. , uit zijn eigen hoofd, uit zijn
eigen initiatief), zoekt zijn eigen heerlijkheid, maar wie de heerlijkheid
zoekt van Hem die hem heeft gezonden, (door alleen zijn boodschap
te spreken) die is waarachtig en er is geen ongerechtigheid in hem’ (vs.
18). De Heer verwierp zo alle originaliteit in zijn onderwijs. Het waren
de woorden van de Vader waarvan Hij de spreekbuis was. Hij was de
verklaarder van goddelijke woorden, onhoorbaar voor allen, behalve
voor Hemzelf. Hij sprak het Woord van God in de woorden van God.
Niet verwonderlijk dat onbevooroordeelde mensen, zelfs zijn officiële
vijanden, getuigden ‘Nooit heeft een mens zó gesproken <als deze
mens <spreekt>‘ (Joh. 7:46). We kunnen ons niet herinneren dat zo’n
getuigenis ooit aan één van de ‘moderne critici’ zelfs door hun eigen
vrienden is gegeven. En toch wagen zij het onze Heer te becritiseren
en spreken over hun eigen superieure talenten en ‘geleerdheid’. We
kunnen ons indenken dat iemand van hen zegt, ‘Nooit pochten mensen
als dezen’. Maar hoewel de Heer alleen de woorden van God sprak,
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behaagde het de Vader om Hem te openbaren en gaf het Hem zo
om van Zichzelf te getuigen. ‘Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij
komen en drinken’ (vs. 37). ‘Ik ben het licht van de wereld; wie Mij
volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van
het leven hebben’ (Joh. 8:12) Hij spreekt in één adem van Zichzelf en
van de Vader, ‘Ik en de Vader die Mij gezonden heeft’ (Joh. 8:16). ‘Als
u Mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen’ (Joh. 8:19) en van zijn
vóórbestaan, ‘vóór Abraham werd, ben Ik’ (Joh. 8:58). Kon iemand die
alleen mens is zulke verbazingwekkende aanspraken koesteren? Zou Hij
zelfs niet het vertrouwen van zijn discipelen schokken? En toch wordt
onze Heer, door het maken van deze alles te bovengaande aanspraken,
niet door zijn critici van vandaag bestreden op grond van ijdelheid, of
zelfs van gebrek aan nuchterheid.
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7. OP EEN TONEEL VAN
ROUWKLAGEN
Johannes 11
We hebben onze Heer reeds gezien in Kana in het feesthuis. We zullen
Hem nu zien in het huis van rouw waar Hij de Vader verklaart. Daar
‘verblijdt Hij Zich met de blijden’ hier ‘weent Hij met de wenenden’
(Rom. 12:15). De Prediker zegt ons, ‘Het is beter te gaan naar een huis
van rouw dan te gaan naar een huis van feestgelag; want dat is het einde
van ieder mens en de levende neme het ter harte’, en ‘Het hart der
wijzen is in het huis van rouw, maar het hart der dwazen in het huis van
vreugde’ (Pred. 7:2, 4). De feesten van de wereld moeten vroeg of laat
veranderen in rouw en dat vaak zeer plotseling. ‘Want als het geknetter
van dorens onder een pot, zo is het lachen van de dwaas’ (Pred. 7:. 6), .
maar voor een ogenblik. Maar wie anders dan Christus kan het huis van
rouw veranderen in een feesthuis? Dit is het wat we zien te Bethanië.
De Trooster van hoofdstuk 11 wordt de Gast van hoofdstuk 12.
‘Zij maakten daar dan een maaltijd voor Hem klaar’ (vs. 2) en de
rouwklagers van gisteren dienden en aanbaden. Zo zal het zijn voor
elke christelijke rouwklager, ‘des avonds vernacht het geween, tegen
de morgen is er gejuich’ (Ps. 30:6b). ‘Gelukkig zij die treuren, want zij
zullen vertroost worden’ (Matt. 5:4). ‘En Hij (God) zal elke traan van hun
ogen afwissen’ (Openb. 21:4).
De zusters te Bethanië wisten tot wie ze moesten gaan in hun verdriet.
‘Een vriend is soms aanhankelijker dan een broeder’ (Spr. 17:17) (‘Een
broeder wordt in de benauwdheid geboren’ St. vert. ) Zij hadden
Hem in hun huis ontvangen, Hij had bij hen gegeten, ook hield Hij
van hen. Zij waren er zo zeker van dat Hij bereidwillig was om voor
161

Zie, Mijn Knecht

hun hulp over te komen, dat zij de behoefte maar hadden te uiten.
‘Heer, zie, hij die U liefhebt is ziek’ (vs. 3) Het woord voor liefde hier,
Philein , is niet zo belangrijk als dat in vers 5, Agapan. . Hoewel het in
zekere zin sterk is, gaat het niet zo diep . Philein impliceert een meer
hartstochtelijke warmte van toegenegenheid, maar Agapan een liefde
van meer beredeneerde, weloverwogen keuze. Philein weet ten volle
hoe (goed?) ze liefheeft, Agapan kan u vertellen waarom ze liefheeft.
Ja, de Heer had lief met de liefde van een bijzondere vriendschap en
liet alleen zo de volmaakheid van zijn ware mensheid zien. . Maar het
was een liefde onverminderd het feit dat Hij al zijn discipelen liefhad.
Ongetwijfeld was Johannes één van zijn speciale vrienden, zoals de
drie hier genoemden. Zij die blijven bij de Godheid van onze Heer (en
God zij gedankt voor die allen!) moeten dit niet doen ten koste van zijn
ware mensheid, of zij dwalen ernstig af van het geloof en kleineren
de heerlijkheid van zijn Persoon. Abraham en Mozes waren ‘Vrienden
van God’ en ongetwijfeld was het vermogen voor zo’n vriendschap
oorspronkelijk één van de mooiste eigenschappen van de niet gevallen
mensheid en is nu voor gelovigen gedeeltelijk hersteld. Zouden we niet
verwachten het in de volste mate bij de Volmaakte Mens te vinden?
Het gebod om alle broeders lief te hebben betekent niet dit te doen
door allen tot onze speciale vrienden te maken. Want ‘lief te hebben’
en ‘houden van’ is niet hetzelfde. De laatste uitdrukking impliceert een
bepaalde gelijkheid van smaak, gezindheid en manieren. Toen de Heer
de boodschap ontving van zijn vrienden te Bethanië ‘bleef Hij nog twee
dagen in de plaats waar Hij was’ (vs. 6). Dit uitstel kan licht werpen op
de mysteries die ons pad kruisen, op niet uit te leggen beproevingen,
schijnbaar vruchteloze gebeden, toelatingen van God’s voorzienigheid,
die zich schijnen te lenen voor misverstanden. ‘Uw weg was in de zee,
Uw pad in grote wateren, zodat Uw voetsporen niet werden gekend.
(Ps. 77:20) en door mensen niet kunnen worden gekend, behalve in
‘God’s heiligdommen’ (Ps. 73:17). Zo zegt de Heer, ‘Wat Ik doe, weet jij
nu niet, maar je zult het hierna begrijpen’ (Joh. 13:7).
De Heer zou Lazarus hebben kunnen redden van de dood, zoals Hij de
dienstknecht van de hoveling (hfst. 4:50) en de knecht van de centurion
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(Matt. 8:13) had gedaan, maar hier moest worden toegestaan dat de
dingen tot het ergste toe doorgingen. Hem ‘uit de dood’ te redden
zou de grootste bevrijding zijn. De natuur zegt, ‘zolang er leven is, is
er hoop’ en de zusters konden toen niet verder zien dan dat, maar het
geloof moet leren dat ‘omdat Christus er is, er hoop is’. Er is voor ons
allen in de beproeving zelfs een belangrijker vraag dan ‘Hoe komen we
er uit?’ en dat is, ‘in welk opzicht komen we er uit?’
Een andere reden voor het uitstel, die soms over het hoofd gezien
wordt, was dat de Heer wist dat als Hij reisde met het gewone tempo
van de mensen, Hij en zijn discipelen te laat zouden zijn aangekomen,
zelfs als ze zonder uitstel op weg waren gegaan naar Bethanië. Zijn
mislukking om op tijd aan te komen zou dan door zijn tegenwoordige
vijanden met wellust zijn beschouwd als een bewijs dat Hij geen
werkelijke aanspraak bezat op alwetendheid. Zoals het was, was er
geen haast, geen gejacht en toen zij aankwamen, na een vertraging van
slechts twee dagen, vonden zij ‘dat Lazarus al vier dagen in het graf
was’ (vs. 17) Inderdaad, vanaf de tijd dat onze Heer vertrok op zijn reis
wist Hij dat zijn vriend reeds gestorven was. Maar toen Hij aankwam
bracht Hij nooit falende bevrijding. Zoals in het geval van de dochter
van Jaïrus en de zoon van de weduwe, zo ook hier. Het was niet nodig
dat Martha zou wachten op ‘de opstanding op de laatste dag’ (vs. 24)
De Zoon van God, wiens stem dan de doden zal doen opstaan, was
aanwezig in al zijn opstandingskracht. Zo zei Hij, ‘Ik ben de opstanding
en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder
die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid’ (vs. 25-26).
Deze woorden schijnen profetisch ver boven die bedeling uit te gaan.
Het geheim van de komst van de Heer om de doden op te wekken
en de levenden te veranderen (1 Kor. 15; 1Thess. 4:15) was toen nog
niet ontvouwd. Toch zien wij het ontvouwd in deze woorden van de
Heer tot Martha. Aan hen die te vergeefs proberen tegenstelling te
zoeken tussen het onderwijs van de apostel en zijn Meester en wiens
afgezaagde en we vrezen hypocritische leus is, ‘terug tot Christus’, om
‘de prikkels’ van de apostolische leer te ontvluchten, antwoorden we,
er wordt in de brieven geen waarheid gevonden, die latent niet reeds
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aanwezig was in het onderwijs van onze Heer. Beide zijn gelijkelijk de
vrucht van ‘het onderwijs van de Heilige Geest’. Nu staat de Heer op
het punt om zijn macht over de dood, als de Zoon van God, te vertonen
Zal dit de krachtige uitvloeiïng van zijn tedere deernis, als de Zoon des
mensen, naar de rouwenden in hun leed hinderen? Inderdaad niet. In
zijn verontwaardiging - want ‘Hij was verontwaardigd in de geest’ (vs.
33)- horen we het slaan van het hart van God.
UIt de beroering van de ziel die de Heer openbaarde bij het leed van
hen die Hij liefhad - want ‘Hij voelde krachtige afkeuring’ (vs. 33 noot)
- leren we de praktische werkingen van de goddelijke genegenheden.
In zijn tranen - want ‘Jezus weende’ (vs. 35) - zien we de tedere genade
van onze God. Wie ook onverschillig mag zijn voor het leed van zijn
volk, Hij zeker niet. Want waarlijk, ‘In al hun benauwdheid was ook Hij
benauwd’, (Jes. 63:9) Het is een feit, dat wel beslag mag leggen op onze
gedachten, dat we in dit toneel niet alleen de tentoonspreiding hebben
van goddelijke macht in de opstanding van Lazarus, hoe wonderlijk dat
ook is. Maar in de uitdrukking van zijn medeleven met het leed dat
de dood had bewerkt leren we de gevoelens van Hem, van wie ‘Hij de
afdruk’ was’ (Hebr. 1:3), ‘de Vader der ontfermingen en de God van
alle vertroosting’ (2 Kor. !:3). Niet alleen werden de zusters getroost
door het werkelijke menselijke medegevoel van de Heer, maar op God’s
tijd en weg werd hun gebed door zijn goddelijke macht verhoord. Dit
gebeurde, zoals God graag wil antwoorden, op een betere wijze dan zij
gevraagd of gedacht. hadden. Zij kregen hun broer terug, niet van een
sterfbed, maar uit het graf. Maar zou het andere niet beter zijn geweest?
Hoeveel angst zou het hen bespaard hebben! Ja, maar welke lessen
zouden ze hebben gemist! Wat gewoonlijk ‘wonderbare antwoorden’
op gebeden worden genoemd, zijn die die ontvangen worden met de
minst mogelijke vertraging en in opvallende overeenstemming met de
vraag. Deze zijn zeker zeer gezegend en vragen om innige lofprijzing.
Maar vaak nog wonderlijker zijn de gebeden die op God’s tijd en wijze
worden beantwoord. De antwoorden waarop wij aandringen , kunnen
alles behalve vermomde zegeningen blijken te zijn en voortkomen uit
schraalheid (armoede) van de ziel. De toegevoegde 15 jaren van Hiskia
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(2 Kon. 20:6) brachten zijn mislukking voor de koning van Babel (vs. 12),
de geboorte van Manasse (hfst. 21:1, 2) en slecht één handeling die de
Geest van God als geschikt gezien heeft om voor onze lering na te laten:
‘hij maakte een vijver en legde de waterleiding aan en bracht het water
naar de stad’ (hfst. 20:20), een dienstverhaal ver beneden het peil van
die eerste vruchtbare jaren van zijn regering, zijn hem oorspronkelijk
toebedeelde tijd.
De gevallen van verlengde levens, in antwoord op aandringend bidden,
die zijn weggekwijnd in afval en tot oneer voor de Heer zijn vandaag
niet onbekend. Het volk van de Heer kan altijd rekenen op zijn teeder
medegevoel als zij dienen bij een ziekbed maar, zelfs als herstel
achterwege blijft, zij kunnen een beter antwoord verwachten op de
opstandingsmorgen. We weten dat de Heer eens werd geroepen naar
een ander rouwhuis en daar was geen uitstel in zijn antwoord want,
zover als wij weten, was Jaïrus geen discipel en zijn geloof moest niet in
de kiem gesmoord worden, zoals het geval zou zijn geweest als ‘Jezus
in de plaats waar Hij was gebleven was’. De vertraging veroorzaakt
door de genezing van de zieke vrouw, werd zonder twijfel door de
voorzienigheid toegelaten om dingen toe te laten die boven de hoop
van de mens uitgingen. De crisis was ongetwijfeld beproeving, maar het
lokte die vijf bemoedigende woorden uit, ‘Wees niet bang, geloof alleen’
(Marc. 5:37), die we wel mogen koesteren. Hier in Marc. 5 vond de
Heer een huis vol met wereldse rouwklagers, genoeg goedbedoelende
personen, maar die dat officiële ongeloof vertegenwoordigden die het
dode meisje eerder ‘fatsoenlijk en ordelijk’ begraven zouden wilden
zien, dan van haar bed opgewekt door welke onorthodoxe methoden
dan ook. Laat hen dan met pak en zak heengaan, met hun verstandig
ongeloof en alleen zij blijven achter die het waard zijn in de wegen van
God opgevoed te worden, of wiens vonkje geloof zo aangewakkerd
kan worden tot een vlam! Laten dezen ‘de goedheid van Jahweh zien
in het land der levenden! (Ps. 27:13), de anderen telden niet want zij
waren blind. Dit voorval vormt de verbinding tussen de opwekking van
Lazarus en die van de zoon van de weduwe van Naïn (Luc. 7:12). In Naïn
werd niet naar de hulp van de Heer gevraagd. Ook werd het wonder
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niet in afzondering gedaan, zoals het laatste. ‘Met Hem gingen vele
van zijn discipelen en een grote menigte’, (Luc. 7:11) en zij ontmoetten
de rouwstoet - de tot weduwe gemaakte moeder en ‘een aanzienlijke
menigte uit de stad was bij haar’ (vs. 12). We zouden zeggen dat zij een
geliefd persoon was en van zekere stand in de stad. Het was de meest
mogelijke openbare gelegenheid. De Heer openbaarde zijn heerlijkheid
voor vele getuigen. De weduwe deed geen beroep op Hem zoals Jaïrus
en de zusters van Bethanië, maar Hij kon niet onverschillig zijn in
tegenwoordigheid van haar tranen. ‘En toen de Heer haar zag, werd Hij
met ontferming over haar bewogen en zei tot haar: Ween niet’ (vs. 13).
Zo verklaarde Hij nog eens het hart van Hem wiens ‘barmhartigheid is
over al zijn werken’ (Ps. 145:9) Dan gaf HIj het leven aan de gestorvene
en gaf hem aan zijn moeder, misschien in zo’n geval de enige practische
weg om haar tranen te drogen. Vandaag zien we niet dat de doden
worden opgewekt. Deze wonderen zijn nu tijdelijk latent (in onbruik).
Maar een groot wonder moet nog plaats vinden bij de terugkeer van
‘deze Jezus’ (Hand. 1:11). De doden in Christus zullen eerst opstaan,
de levenden in Christus zullen worden veranderd en beiden tezamen
zullen worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht en zo zullen
we altijd bij de Heer zijn (zie 1Thess. 4:16-18). Dit is de goddelijke troost
vandaag voor gelovigen die treuren om het verlies van hun medeheiligen . ‘Daarom vertroost elkander met deze woorden’.
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8. IN HET MIDDEN
VAN DE ZIJNEN
Johannes 13
De afscheidstoespraak van onze Heer moet altijd een bijzondere plaats
in de harten van zijn volk hebben Hij stond op het punt ‘dat Hij uit deze
wereld zou overgaan naar de Vader’ (vs. 1) en wel via Golgotha. Maar
‘daar Hij de zijnen die in de wereld waren, had liefgehad, heeft Hij hen
liefgehad tot het einde’ (vs. 1) Hij was meer met hun moeilijkheden,
noden en angsten bezig dan met zijn eigen smarten. En zelfs wordt
nauwelijks gezinspeeld op de grote episode van zijn lijden, behalve
indirect, als een voorbijgaand tussenspel - ‘Een korte tijd, en u
aanschouwt Mij niet meer (omdat Hij in het graf zou liggen) en nog
eens een korte tijd, en u zult Mij zien (gedurende de opeenvolgende 40
dagen), omdat Ik heenga tot de Vader’ (Joh. 16:16-17). Hoe voorziet Hij
in de noden van hen die Hij zou verlaten? Hij openbaart hen de naam
van de Vader en vertrouwt ze toe aan de zorg van de Vader
Elk laatste afscheid is roerend en gedenkwaardig. We zien de dingen
dan in hun ware verhouding. Daarom waarderen we afscheidswoorden
en respecteren we laatste wensen. Hoeveel te meer wanneer er grote
geestelijke waarheden bij betrokken zijn en het de Heer is die afscheid
neemt! Het zou nuttig zijn de verschillende keren dat afscheid genomen
werd in de Schrift te bestuderen. Die van Jacob, Mozes, Paulus bevatten
belangrijke onderwijzingen, maar de afscheidswoorden van genade
en waarheid van onze Heer overtreffen die alle. Evenals de rivier van
Ezechiël, die geneest en leven geeft, worden ze dieper als ze stromen
en worden ‘water om in te zwemmen, een beek die men niet kan
doorwaden’ (Ezech. 47:5). Jacob en Mozes spraken als mensen die op

167

Zie, Mijn Knecht

op het punt stonden om te sterven, onze Heer als iemand die op het
punt staat om het koninkrijk van het eeuwige leven binnen te gaan. De
gedachte van dood wordt overbrugd, alleen de hemelvaart is te zien.
Hij ging tot God, ‘tot de Vader’, naar Hem die Hem gezonden had.
Hoofdstuk 13 is een inleiding en in drie delen te verdelen.
1. Het wassen van de gewassenen (vs. 1-17).
2. Het terzijde stellen van degene die niet gewassen is (vs. 18-30).
3. De troost van de gereinigden (vs. 31, tot en met hfst. 14).

Wassen van de gewassenen
Voeten wassen bij de maaltijd was een algemene oosterse gewoonte.
De discipelen wisten dat het gedaan moest worden. Maar, wie moest
het doen? Een erepost zouden ze hebben willen vervullen, maar zo’n
slavendienst kon niet tot eer strekken. Misschien hoopte Petrus dat
Johannes het zou doen, Thomas, Filippus. Waarom zou Jacobus niet de
minste zijn? Die andere Jacobus zou tot zichzelf zeggen. ‘Simon Zelotes,
jij hebt veel ‘ijver’ voor vele dingen, waarom niet hiervoor?’ Maar
niemand bewoog zich en dan, zie een schouwspel dat maakte dat de
engelen zich verwonderden en heiligen zich voor zichzelf schaamden
en dan aanbaden, de Heer der heerlijkheid vernederde Zich voor twaalf
in gebreke blijvende schepselen uit het stof en waste hun voeten! Op
Golgotha zien we de verhevenste handeling van gehoorzaamheid
aan de Vader. Zien we hier niet de laagste diensthandeling voor de
mens? Door de letterlijke handeling van het wassen toont de Heer
dat Hij werkelijk zorg heeft voor de verfrissing en de welstand van zijn
discipelen, ‘terwijl Hij ons een voorbeeld nalaat’ (1 Petr. 2:21) opdat
wij zijn voetstappen zouden volgen, zoals de Phebe’s, de Maria’s, en de
Gajussen sindsdien gedaan hebben. (Rom. 16:2, 6;3Joh. 5, 6) Maar als
dat alles was geweest dan zou Hij niet tot Petrus gezegd hebben, ‘Wat
Ik doe, weet jij nu niet, maar jij zult het hierna begrijpen’ (vs. 7). Petrus
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kende wel het gebruik van de letterlijke wassing, maar hij kende niet
de geestelijke betekenis van de handeling. Water heeft drie principiële
betekenissen in het Woord van God.
1. Wanneer er in ondergedompeld wordt betekent het oordeel,
zoals in de zondvloed, de Rode Zee en de Jordaan. Die ‘baren en
golven’ van Psalm 42:8, die ‘diepe wateren’ van Psalm 69:2-3, die
de Heilige overstelpten spreken van het oordeel van Golgotha. De
mens kan het oordeel niet ontgaan. Er is slechts één weg om er
aan te ontkomen, hij moet er onder doorgaan verbonden met Eén
die in de diepste diepten kan afdalen en weer te voorschijn kan
komen. Dit deed in beeld de ark (Hebr. tevah ) bij de zondvloed
en de ark (Hebr. ah-fohn ) van het verbond op het droge van de
Jordaan. Er is opstanding voor de gelovige die door het geloof met
Christus in zijn dood is vereenzelvigd en de doop is een beeld van
die vereenzelviging. Maar er zal geen opstanding zijn uit ‘de doop
met vuur’ (Matt. 3:11), de heilige toorn van God, die elke zondaar
die zonder Christus is zal verpletteren.
2. Wanneer water inwendig wordt gebruikt betekent het de
geestelijke zegen van de Heilige Geest die stroomt van een
gekruisigde en opgestane 146 Christus. ‘Want zij dronken uit een
geestelijke steenrots die volgde; de steenrots nu was Christus’ (1
Kor. 10:4). Dezelfde gedachte hebben we in de rivier van Psalm
46:5, waarvan de stromen de stad van God verheugen en er aardse
zegen heenbrengen en ook in de zuivere rivier des levens helder als
kristal van Openbaring 21 die hemelse zegen tot een universum van
gelukzaligheid brengt.
3. Maar wanneer water uitwendig wordt toegepast betekent het
reiniging en wel op twee manieren, of (a) als de reiniging van
positieve verontreiniging door kontakt met de dood, bijv. ‘het water
der reiniging’ van Num. 19, dat haar parallel vindt in het herstel van
gemeenschap in 1Joh. 1:9, of (b) als de reiniging van de wegen door
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het Woord van God (zie Ex. 30:18, de wassing bij het wasvat). Dit
laatste is naar mijn oordeel hier te zien.
De Heer stond op het punt om het allerheiligste binnen te gaan. Zijn
wens was het dat zijn discipelen hierin ‘deel met Hem’ zouden hebben.
Zo ver als wij weten waren ze op dat moment niet schuldig aan de een
of andere speciale zonde, maar hun wegen moesten onder de macht
van het Woord worden gebracht en daardoor gereinigd worden (Ps.
119:9). Ze waren reeds door de gehele wassing van Lev. 8:6 gegaan,
de eerste handeling in de heiliging van de priesters die overeenkomt
met die voor de gehele wassing van de wedergeboorte, de vrucht van
het geloof in Christus. Maar zij hadden het nodig gereinigd te worden
bij het wasvat dat stond tussen het altaar en de eigenlijke deur van
de tabernakel. ‘Wie gebaad (louesthai ) is, heeft alleen nodig zich de
voeten te laten wassen (niptesthai ), maar is geheel rein’ (vs. 10). De
wassing van de wedergeboorte behoeft niet te worden herhaald, de
wassing van de vernieuwing heeft dat voortdurend nodig.
In vers 13 van ons hoofdstuk wordt het in werkelijkheid meer benadrukt
dan het in onze vertaling wordt weergegeven - ‘U noemt Mij De Leraar
(Ho Didas-kalos) en DE Heer. (Zie vs. 14!) Beide titels accepteerde
Christus want Hij was het die de wijsheid had om de waarheid te
onderwijzen en het gezag om gehoorzaamheid daaraan te bevelen. In
vers 14 bespreekt Hij de orde van deze titels als om er de nadruk op
te leggen dat het een feit is dat heel gemakkelijk wordt vergeten, n. l.
dat de enige weg om werkelijk te leren is om gehoorzaam te zijn - ‘een
goed verstand hebben allen die Zijn geboden doen ‘ (Ps. 111:10 Ki. Ja.
en Darby) [N. B. G. : ‘De vreze van Jahweh is het begin der wijsheid, een
goed inzicht hebben allen die ze betrachten’] Laten de heiligen dan zijn
voorbeeld volgen en zo elkanders voeten wassen. Er wordt gezegd, ‘Als
wij medegelovigen willen terecht wijzen, moeten we hun voeten niet
in kokend water wassen. ’ Dat is waar. Maar ik twijfel er aan of ‘voeten
wassen’ terechtwijzen betekent, zoveel als een dienst van verfrissing
en opvoeding. Als wij meer door de Geest wandelden dan zouden we
minder gelegenheden verzuimen bij bezoeken, bij maaltijden, als we
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op reis zijn, tijdens de pauzes bij conferenties, om ‘elkander in de liefde
op te voeden’. Onlangs op een grote conferentie nam een plaatselijke
broeder mij bij de arm tijdens de pauze en vroeg mij om een eindje
te gaan wandelen. Geen toespraak die ik hoorde hielp me meer dan
dat korte tijdje van christelijke omgang. De verandering van gedachten
en de christelijke ervaring was werkelijk verfrissend en als ik aan de
conferentie denk komt het gezicht van die broeder me altijd voor de
geest. Dit is beter dan onvruchtbare gesprekken over scheuringen in
het verleden of over tegenwoordige verschillen die van zoveel gewicht
schijnen te zijn en niet altijd nodig zijn in ons gespreksprogram, terwijl
ze het hart leeg en bedroefd laten.
Terzijde stelling van de niet gewassenen
Maar de discipelen hadden iets meer nodig dan het wasvat, ze hadden
het nodig als priesterlijk gezelschap gereinigd te worden, door Iemand
die met hen was, maar niet van hen, die niet ‘zijn register kon tonen’
(Ezra 1:62), die in feite nooit ‘gewassen’ was in het water van de
‘wedergeboorte’, overeenkomstig de priesterlijke orde waarnaar boven
verwezen werd. Zo iemand moest als verontreinigd uit het priesterschap
worden gezet. De voeten van Judas waren met de anderen gewassen,
maar de symbolische betekenis ontbrak in zijn geval. ‘U bent rein, maar
niet allen ‘, zei de Heer, want Hij wist wie Hem zou overleveren’ (vs.
10-11). Judas kon geen deel met Hem hebben, omdat hij geen deel aan
Hem had. Later maakt de Heer dezelfde uitzondering, ‘Als u deze dingen
weet, gelukkig bent u als u ze doet (vs. 17). ‘Ik spreek niet van u allen ‘
(vs. 18). Dit brengt zijn vroegere woorden in herinnering, ‘Heb Ik niet u,
de twaalf, uitverkoren? En één van u is een duivel’. ‘Want Jezus wist van
[het] begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die Hem
zou overleveren’ (Joh. 6:70, 64). Laten we nooit hen die niet gered zijn
‘rein’ noemen, of verwachten dat de doden ‘deze dingen doen’.
Dit laatste vers kan onder vele soortgelijke gedeelten dienen om
het duidelijk te maken, dat toen de Heer ‘Zichzelf heeft ontledigd’
(Fil. 2:7), dat niet van zijn goddelijke eigenschappen was, maar van

171

Zie, Mijn Knecht

het onafhankelijk gebruik er van. ‘Hij ontledigde Zichzelf’, zoals Dr.
Lightfoot er tussen voegt, ‘van de onderscheidingstekenen van zijn
majesteit’, maar niet van wat Hij persoonlijk was. Door de slaaf van de
Vader te worden, wist Hij niet minder als een goddelijk persoon dan
van tevoren. Hij herinnerde Zich een eeuwigheid in het verleden (Joh.
17:5) en zelfs ging zijn menselijk bewustzijn terug tot zijn geboorte (Ps.
22:10, 11). Hij wist alle dingen (Joh. 16:30). ‘Hij Zelf wist wat in de mens
was’ (Joh. 2:25), het recht van godheid. (Zie Jer. 17:9, 10) Hij kende de
Vader zoals de Vader Hem kende (Joh. 10:15). Dit omvat alle kennis 29 ,
zodat we niet verrast zijn dat hij ‘wist van het begin af. . . wie Hem zou
overleveren’ (Joh. 6:64) Maar Hij gebruikte deze kennis niet om Judas
vóór de tijd van de Vader te ontmaskeren. Maar toen die tijd aanbrak,
openbaarde Hij zonder te missen - hoe pijnlijk ook voor zijn teder hart
- de ernstige waarheid aan de niets vermoedende discipelen in een
crescendo van ondubbelzinnige helderheid. ‘Hij die met Mij het brood
eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven’ (vs. 18). ‘Eén van u zal Mij zal
overleveren’ (vs. 21) ‘Hij is het voor wie Ik het stuk brood zal indopen
en hem zal geven’ (vs. 26) En daarna direct tot de verrader zelf, ‘Wat
je doet, doe dat snel’ (vs. 27) Hij kon de discipelen niet volledig van de
Vader leren in de tegenwoordigheid van de verrader.
Troost van de gereinigden.
De Heer was onder dwang totdat Judas ‘naar buiten’ was gegaan in
de nacht. Maar nu kan Hij vrijuit spreken en gebruikt voor hen voor
de eerste keer in zijn dienst de innemende naam, ‘Kinderen’, (vs. 33),
Hij kijkt verder dan de schande van het kruis naar de zijnen en de
verheerlijking van zijn volk en naar de heerlijkheid die God daardoor
zal ontvangen en naar een verdere heerlijkheid die Hij zou ontvangen.
‘God zal Hem ook in Zichzelf verheerlijken’ (vs. 32) en wel terstond. We
zien hier hoe nauw de heerlijkheid van de Vader verbonden was met
het werk van Christus. Zij konden Hem toen niet volgen, dat zouden
29
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Wat ook in Marc. 13:32 ‘noch de Zoon’ betekent, het moet niet als een op zich
staand gedeelte worden opgevat, maar in samenhang met de bovengenoemde
en vele andere gedeelten, waarin de alwetendheid van de Heer wordt vermeld.

zij later doen. Een afscheidsbevel geeft Hij hun, dat zij elkaar moeten
liefhebben, zoals Hij hen had liefgehad en dat niet alleen terwille van
Hem, maar ter wille van hun getuigenis opdat de wereld zou weten dat
zij zijn discipelen waren.
Aanvullende opmerkingen.
Het zal niet misplaatst zijn hier een paar bewijzen toe te voegen dat de
Heer Jezus, in zijn tussenkomst bij de Vader, altijd de Mens was die zijn
Metgezel was, zijn Gelijke, die ten volle zijn goddelijke eigenschappen
bezat en dat onverminderd het feit dat Hij ‘de gestalte van een
dienstknecht had aangenomen’ (Fil. 2:7) Terwijl we aan de Mensheid
van de Heer vasthouden, moeten we het nooit toelaten in de betekenis
van het zogenaamde moderne onderwijs die het gebruikt als een
wapen om zijn Godheid te loochenen of terwijl ze luid belijden dat vast
te houden het in werkelijkheid ontkennen door Hem te beroven van
dat wat er onafscheidelijk van is, zijn goddelijke eigenschappen.
1. Alwetendheid.
‘Jezus ... kende allen en had het niet nodig dat iemand van de mens
getuigde’ (Joh. 2:24, 25). Nog eens ‘Jezus wist van het begin af wie het
waren die niet geloofden en wie het was die Hem zou overleveren’ (hfst.
6:64). En aan het einde waren de discipelen gedwongen te belijden:
‘Nu weten wij dat U alles weet ... Hierom geloven wij dat U van God
bent uitgegaan’ (hfst. 16:30; vgl. hfst. 21:17) Hij alleen kende de Vader
absoluut (Matt. 11:27; Joh. 10:15) Dit kon niet waar zijn als Hij niet in
de volste betekenis GOD was, want niemand dan God kan ‘de harten
onderzoeken’ of God kennen.
2. Alomtegenwoordigheid.
Het is duidelijk dat deze eigenschap van de Godheid meer moet zijn
geopenbaard dan de andere, maar het eigen getuigenis van onze Heer
eist dit voor Hemzelf op, n. l. in uitdrukkingen als ‘De eniggeboren Zoon
die in de schoot van de Vader is’, of ‘De Zoon des mensen <die in de hemel>
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is’ (Joh. 1:!8; 3:3); hoewel Hij lichamelijk aanwezig was in Jeruzalem.
Zeker niemand claimt zelfs vandaag de alomtegenwoordigheid van het
lichaam van onze Heer. Dat is op de troon van God en zeker op geen
zogenaamd altaar of ergens anders op aarde. De welbekende verklaring
van de Heer in verbinding met het bijeenvergaderen van zijn discipelen
in zijn Naam sluit het bezit van deze eigenschap in, want hoe zou Hij
anders in hun midden kunnen zijn (Matt. 18:20). En dit is niet minder
waar van de grote zendingsopdracht van Matt. 28:20, ‘Zie, Ik ben met
u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw’ zegt de opgestane
Christus tot zijn dienstknechten, ‘Zelfs tot aan het einde van de eeuw’.
Wat! Christus terzelfder tijd bij al zijn dienstknechten, in alle delen van
zijn groot oogstveld! Dan moet Hij God zijn over alles, want Hij heeft
deze eigenschap die alleen kenmerkend voor God is. En dit alles is
waar, juist wat betreft zijn menselijk lichaam is Hij nu gezeten aan de
rechterhand van de Majesteit in de hoge.
3. Almachtig.
Aangezien onze Heer Jezus de hemel, de aarde en alle dingen schiep
en in stand hield, aangezien Hij in staat is alle dingen aan Zichzelf te
onderwerpen (Fil. 3:21) en tenslotte, daar Hij duidelijk genoemd
wordt de Almachtige (Openb. 1:8), is het duidelijk dat deze heerlijke
eigenschap Hem ook toebehoort. Degene die deze goddelijke macht
bezit kan niet alleen maar een schepsel zijn, Hij is zeker niets minder
dan Jahweh, gelijk in wijsheid, liefde, majesteit en macht aan de Vader
en de Heilige Geest.
Van al de belijdenissen van Christus die ons in de evangelieën verhaald
worden bereikt die van Thomas het hoogste peil. Toen hij volledig
overtuigd was van de werkelijkheid van de opstanding van de Heer zag
hij op naar zijn gelaat en zei, ‘MIJN HEER EN MIJN GOD’, (Joh. 20:28). En
let op - want het punt is belangrijk - de Heer Jezus ontkende deze namen
niet en wees de daarin opgesloten eer niet af, ook verweet Hij zijn
discipel niet dat hij zich zo tot Hem richtte, noch anderen bij soortgelijke
gebeurtenissen tijdens zijn dienst. Toch, als Hij Zichzelf niet had gekend
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als de Hoogste God en niet had gewenst dat zijn volgelingen als zodanig
in Hem zouden geloven en Hem dienovereenkomstig zouden eren, zou
Hij ze zeker op zo’n buitengewoon belangrijk punt verbeterd hebben.
Zijn stilzwijgende acceptatie van deze hoge titels bewijst dat Hijzelf wist
dat Hij de Immanuël was, God met ons.
Vergelijken we, onder verwijzing naar bovengenoemd toneel, een ander
voorval dat voor ons in Openbaring 19:10 wordt bewaard. In het laatste
geval wordt ons oordeel bekrachtigd door het verwijt dat Johannes
krijgt. Want degene aan wiens voeten hij wilde aanbidden, was evenals
hijzelf een schepsel en een dienstknecht van hun gemeenschappelijke
Heer. En indien Christus slechts een schepsel was geweest, hoewel
het hoogste, zou Hij ook zeker hen een verwijt hebben gemaakt die,
in ogenblikken van bijzondere crisis, ‘Hem aanbaden’ (bijv. Matt.
14:33;28:9, 17) en zo God van zijn goddelijke rechten zouden hebben
beroofd.
Engelen zowel als verloste zondaars moeten Hem aanbidden. Zoals
geschreven is, ‘Wanneer Hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld,
zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden ‘ (Hebr. 1:6).
In de volheid van de tijd zal het bekend zijn dat de troon van God en
die van het Lam één en dezelfde is. Het dichtst bij de troon zal de
gemeente, samengesteld uit verloste zondaars, haar plaats hebben . En
zij zal meezingen in een lied, karakteristiek voor haarzelf als verlost en
verheerlijkt en ook voor andere kringen van de verlosten. Maar buiten
deze kringen zijn ontelbare engelen te zien. En verder dan deze kring zal
een groot gezelschap samengesteld uit ‘elk schepsel dat in de hemel en
op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is’
zeggen, ‘Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de
heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. (Openb. 5:8-13).
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9. HEN VERTROOSTENDE
Johannes 14
Zoals we gezien hebben stond onze Heer op het punt om zijn discipelen
in de geest binnen de voorhang te voeren. Zijn priesterlijk gebed zou
hen in die hogepriesterlijke bemiddeling inwijden die Hij spoedig ten
behoeve van hen op Zich zou nemen. Dit zou meebrengen dat Hij hen
verlaten zou, want op het aardse vlak kon Hij geen priester zijn daar
Hij niet tot die familie behoorde die door de aanwijzing van God het
alleenrecht van de priesterlijke dienst op aarde had. Hij moest door zijn
eigen bloed in de hemelse tempel ingaan, die niet door mensen handen
was gemaakt en daar, in de tegenwoordigheid van de Vader, priester
worden naar een andere orde dan de aardse, die van Melchizedek,
priester van de Allerhoogste God, koning van de gerechtigheid en
koning van de vrede. Met het oog op hun priesterlijke aanbidding
hadden de discipelen het nodig voorbereid te worden, met het oog op
zijn vertrek versterking. Hij hield zoveel van hen dat Hij het niet kon
verdragen dat zij verontrust zouden zijn. ‘Laat uw hart niet ontroerd
worden’ (vs. 1). Later, terwijl Hij dezelfde aansporing herhaalt, voegt
Hij er aan toe, ‘wees niet bang’ (vs. 27). Zij moesten noch voor het
ogenblik bedroefd zijn, noch voor de toekomst vrezen. Ook waren deze
woorden van troost niet alleen gericht tot een elite groepje discipelen,
de een of andere begunstigde kring uit hen die door hun bijzondere
getrouwheid zijn beloning hadden verdiend. Nee, slechts tot een zwak
gezelschap, langzaam om te verstaan en nog langzamer om te geloven,
een Petrus vol zelfvertrouwen, een Thomas, de zonen van Boarnerges
die maar weinig van de geest van hun Meester hadden ingedronken,
kortom elf mensen, die op het punt stonden om Hem in zijn donkerste
ure te verlaten. Maar in de kern klopten hun harten trouw, zij waren
‘de zijnen’ (13:1) Hij had hen lief en in hun mate hadden zij Hem lief. En
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zo wilde Hij hun harten troosten en daarvoor liet Hij hen zijn vrede na.
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik
u’ (vs. 27). Waarom ‘niet zoals de wereld?’ De wereld biedt aan ‘vrede,
vrede, wanneer er geen vrede is’, herhaalde vrede! maar geeft er geen
duurzame of voldoende grond voor. Zoals de stervende ongelovige
bitter antwoordde toen zijn vriend hem aanspoorde om vol te houden,
‘Ik heb niets om mij aan vast te houden’. Maar de vrede die Christus
geeft is gebaseerd op feiten, zijn bloed, zijn leven, zijn beloften, zijn
getrouwheid. Zijn troost bestaat niet slechts uit woorden, zij rust op
vaste gronden.
Het eerste is dat, hoewel niet langer zichtbaar, Hij even werkelijk zou
zijn als altijd. ‘U gelooft in God, gelooft ook in Mij’ (vs. 1) God, ongezien,
was het Voorwerp van hun geloof, zo moest Hij nu zijn. Hoewel voor
het oog verloren zou Hij voor het geloof aanwezig zijn. Zien is geloven
voor de wereld, voor de christen ‘geloof is. . . de overtuiging van wat
men niet ziet’, (Hebr. 11:1) Een ander feit om hen te troosten was, Hij
zou even druk met hen bezig zijn als Hij altijd geweest was. Tot hiertoe
had Hij voor hen gezorgd en was bezorgd voor hen geweest, dus zou Hij
hen nu niet vergeten. ‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als
het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u een
plaats te bereiden’ (vs. 2) en wat konden elf thuisloze mensen meer
nodig hebben dan dat? Zelfs die prachtige reeds bestaande ‘woningen
in de hemel’, (Grieks, ‘Monai’, verblijfplaatsen; vergelijk het Schotse,
‘manse’), zouden niet voldoen, een speciale ‘plaats’ moest worden
toebereid. Er zullen in de hemel verschillende kringen van uitverkorenen
zijn maar slechts één middelpunt, Christus, vele woningen voor de
verlosten van de bedelingen van vroeger en van de toekomst, maar
slechts één ‘plaats’ voor de gemeente. Elk lid zal zijn toebedeelde sfeer
hebben, maar allen zullen samen in die ene plaats. zijn.
Dit niet alleen, maar de scheiding zou niet lang zijn. Hij zou spoedig
terugkeren . ‘En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom
Ik weer en zal u tot Mij nemen’ (vs. 3) Het woord is letterlijk ‘Ik ben
komende’. Zoals een moeder, die het druk heeft in de keuken, haar
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schreiende kind in de kinderkamer zou kalmeren door te roepen, ‘Ik
kom al!’, zo staat de Heer altijd op het punt van komen om zijn heiligen
bijeen te roepen om Hem te ontmoeten in de lucht, daar waar Hij is,
opdat zij daar ook zullen zijn. Het is niet ‘adieu’, maar ‘au revoir’. Nog
eens, in afwachting van hun ingang in het huis van de Vader, Hij zou hen
invoeren in de tegenwoordigheid van de Vader . Daar waar Hij letterlijk
heenging, zou Hij hen geestelijk heen brengen ‘Ik ben de weg’ - de
enige weg naar de tegenwoordigheid van de Vader, ‘niemand komt tot
de Vader dan door Mij’. ‘Ik ben de waarheid’ - de enige openbaring
van de Vader. ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’, ‘Ik ben
het leven’, het enige leven dat past in de tegenwoordigheid van de
Vader. (Zie vs. 6-9) ‘Omdat Ik leef, zult ook u leven’ (vs. 19). Verder,
correspondentie is een groot hulpmiddel bij scheiding. De gelovige
heeft briefwisseling met de Vader en met zijn afwezige Heiland. ‘Alles
wat u zult bidden in mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de
Zoon verheerlijkt wordt’, (vs. 13) ‘Als u <Mij> 30 iets zult bidden in mijn
naam, Ik zal het doen’ (vs. 14) De Heer neemt op Zich er op toe te zien
dat iedere communicatie wordt beantwoord, hetzij tot Hem gericht of
tot de Vader. Wat een hulpmiddel is dit, geopend voor het geloof! Wij
zijn in innige aanraking gebracht met de Onzichtbare. Bovendien, de
Heer belooft hen een andere Troost er, ‘Ik zal de Vader vragen en Hij
zal u een andere Voorspraak geven’ (vs. 16) die hen nooit - zoals Hij
moest - zou verlaten maar die voor altijd bij hen zou blijven. Zo zouden
zij dieper worden onderwezen in wat ze reeds hadden geleerd en
ingewijd worden in nieuwe waarheden betreffende hun afwezige Heer.
Inderdaad, in die Geest zou Hij Zelf komen en hen geen wezen laten en
in die dag zouden zij weten dat Hij in de Vader was en de Vader in Hem
[zij in Hem (u in Mij)] en Hij in hen. (vs. 18 -20;11).
Zij hadden nog een troost. ‘U hebt gehoord dat Ik tot u heb gezegd: Ik
ga heen en kom tot u. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden dat Ik naar
de Vader heenga , want de Vader is groter dan Ik’ (vs. 28) Als Hij zijn
30
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De RV voegt ‘mij’ in op gezag van de twee oudste MSS, en dit voor-komt wat
anders een herhaling in deze twee verzen zou lijken.

verzoeningswerk volbracht had zou Hij in zijn rust en beloning ingaan.
De Man van Smarten zou worden gezalfd met vreugdeolie boven zijn
metgezellen. Het zou hun harten troosten te weten dat de ‘donkere en
droevige nacht, tenminste voor Hem, voorbij was’.
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10. HEN ONDERWIJZENDE
Johannes 15
Bekend te zijn met een rivier, door ze met een pont dagelijks over te
steken, is anders dan het verkennen van haar bereik en zelfs blijft dan
wat beneden haar oppervlakte ligt - het leven van de rivier - onbekend.
Het laatste wordt enigszins waargenomen door vissers of duikers. Zo
gaat het ook met de Schrift. Het is goed haar te doorlopen en opnieuw
door te lopen, haar van Genesis tot Openbaring te verkennen, maar
alleen door onder haar oppervlakte door te dringen worden we
werkelijk bekend met haar lering. Voor Joh. 15 is dit van toepassing.
Moge de Geest ons dieper inleiden in haar gezegende werkelijkheid en
ervaring.
Er is een duidelijke verandering tussen hoofdstuk 14 en 15. Bij dit punt
leidt de Heer zijn discipelen van de verlichte opperkamer de duistere
nacht in langs de weg naar Gethsemane. Zijn gesprek ondergaat een
overeenkomstige verandering. Tot dan was het gegaan over troost
met het oog op zijn spoedig vertrek, nu neemt het een toon aan van
vermaning en waarschuwing. De discipelen werden achtergelaten in
een woestijn - dor en vijandig. Zouden zij vrucht kunnen dragen in zo’n
ongunstige bodem? De woorden waarmee de Heer begint leveren het
antwoord. Hij verschijnt voor hen in een nieuw karakter, ‘Ik ben de
ware wijnstok’ en ‘de Vader’ wordt geopenbaard in een nieuwe relatie,
‘En mijn Vader is de landman’ (vs. 1). Het grote geheim is er uit. De Heer
is niet alleen de Messias van Israël, het Licht, het Brood des Levens, de
Deur, de Opstanding en het Leven , de Weg, maar Hij is ook de enige
Bron van vruchtbaarheid. Dit brengt de discipelen zeker heel dicht bij
hun Heer, want Hij zegt verder, ‘U bent de ranken’ (vs. 5) en brengt ook
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de Vader als landman zeer dicht bij de discipelen, want er is geen rank
in deze wijnstok waar Hij niet voor zorgt.
Maar voor we verder de lering van dit hoofdstuk overdenken, willen we
verwijzen naar twee andere wijnstokken in de Schrift - de wijnstok van
Israël en de wijnstok van deze aarde. In het grote profetische hoofdstuk
Openbaring 14 worden drie inzamelingen voorgesteld, de voorstelling
van de eerste vruchten , de 144000 van Israel, de oogst van de aarde,
mogelijk de vrucht van hun getuigenis en de wijnstok van de aarde - het
oordeel van God over de wijnstok van de aarde. In dit laatste symbool
hebben we een beeld van een aan zichzelf overgelaten mens, onder
het leiderschap van de twee mensen van Satan, de mens der zonde
en de Antichrist, de mens op zijn slechtst. Zou zo’n wijnstok vrucht
voortbrengen die aanvaardbaar is voor God? Duidelijk niet. Zou de mens
op zijn best dit dan niet doen? De nationale geschiedenis van Israël
is daarop het antwoord. Zij was ‘de wijnstok uit Egypte uitgegraven’,
begunstigd met elk voorrecht en met tedere zorg verzorgd. Maar als
vrucht bracht ze ‘wilde druiven’ voort. (Ps. 80:9-20; Jes. 5:4) Dit bereikte
haar hoogtepunt in de verwerping van de geliefde Zoon van God. ‘Deze
is de erfgenaam; laten we hem doden opdat de erfenis van ons wordt’
(Luc. 20:14). Zo kwam te voorschijn dat de mens op zijn best gelijk was
aan de mens op zijn slechts, niet in staat om enige werkelijke vrucht
voor God voort te brengen. Maar toen de mens faalde, zoals hij altijd
doet in zijn verantwoordelijkheid, had God reeds een middel voorzien
in de Zoon des mensen die Hij voor Zich had grootgebracht (Ps. 80:18),
‘de ware wijnstok’, wiens ranken evenals de vruchtbare tak van Jozef,
‘over de muur’ liep (Gen. 49:22), in zijn geval de hemel. Christus is de
enige bron van vrucht voor God en van zegen voor de mens. Zoals de
profeet zegt, ‘aan Mij is uw vrucht te danken’ (Hos, 14:9).
De wijnstok is zeker een wondermooi beeld van Christus. Hoe vormloos
en weinig belovend is in de winter haar verschijning, bijna tot op de
aarde afgesneden, bladerloos en zonder ranken - ‘een wortel uit dorre
aarde’ (Jes. 53:2). Wie kon die dorre stomp herkennen in de weelderige
groei van de herfst, gekleed in overvloedig gebladerte, het groen bijna
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verborgen door de weelde van de purperen druiven die ze draagt?
Zo is Christus. Afgesneden aan het kruis leeft Hij nu in de kracht van
opstandingsleven en vruchtbaarheid. En ook zijn volk kan worden
‘vervuld met [de] vrucht van [de] gerechtigheid die door Jezus Christus
is’ (Fil. 1:11). Wie zou het gewaagd hebben bij het kruis te voorzeggen
dat, enkele weken later, velen van zijn moordenaars zouden knielen
aan zijn voeten en dat vandaag myriaden die Hem nooit hebben
gezien door genade zouden willen sterven voor zijn naam? Maar er zijn
evengoed onvruchtbare als vruchtbare ranken in deze ‘ware Wijnstok’.
De landman zorgt voor alle. Dezen neemt Hij weg door oordeel, de
anderen oefent Hij door tucht. ‘Elke rank in Mij die geen vrucht draagt,
neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat
zij meer vrucht draagt’ (vs. 2). Let op, de onvruchtbare rank is geen
rank in de nominale gemeente - enkel een belijder in het christendom,
niet de een of andere vreemde import die nominaal aan de wijnstok
is verbonden, maar een rank in MIJ. Deze wegneming van een rank in
de ware wijnstok is het onderwerp geweest van veel geschil en getwist
onder gelovigen. Is het mogelijk dat iemand die met Christus verenigd
is, tenslotte van Hem gescheiden wordt zodat hij verloren gaat? Om
dit bevredigend te beantwoorden moeten we zorgvuldig onderscheid
maken tussen de verschillende beelden die de verhoudingen van de
Heer tot zijn volk voorstellen. Sommige van deze sluiten eeuwige relatie
banden in, sommige alleen omgang of voorrecht. Er kan geen scheiding
zijn waar de eeuwige verhouding en zekerheid van de gelovige te
zien is, dat is mogelijk waar het alleen een kwestie is van voorrecht
en dienst. Laten we enige van deze beelden bezien. In 1Sam. 25:29,
gebruikt Abigaïl een mooi beeld om de relatie van David tot Jahweh te
beschrijven. ‘De ziel van mijn heer zal gebonden zijn in de bundel der
levenden bij Jahweh uw God’. Hier zou het beeld gezien kunnen worden
als een bundel van levende stengels, de ware Israel opgebonden met
koorden der liefde tot God. Het is een ‘bundel van leven’ en die koorden
zijn onbreekbaar. Verder gebruikt de Heer, in Jer. 13, het beeld van een
gordel. Het volk Israël is de gordel, waarmee Hij Zichzelf had omgord.
‘Zoals de gordel kleeft aan het middel van een man, zo had Ik het gehele
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huis van Israël... aan Mij doen kleven... om Mij te zijn tot een volk, tot
een roem, een lof en een sieraad’ (Jer. 13:11). Hier vertelt de profeet
ons, dat de gordel is bedorven en Israël, als natie, is afgesneden van de
bevoorrechte plaats hoewel later, dat is waar, het overblijfsel van het
volk opnieuw op de olijfboom zal worden ingeënt. (Zie Rom. 11).
Andere beelden in het Oude Testament van de relatie van de heiligen
tot hun God zoals, ‘zijn deel’, ‘zijn erfenis’, zijn ‘juwelen’, behoeven
ons niet bezig te houden. Zij spreken allen van de kostbaarheid en
onschendbaarheid van hen die Hem toebehoren. Zeker, Hij zou niet
toestaan dat zijn erfenis zou worden vernietigd of ‘zijn eigendom’
(‘bijzondere schat’ Darby Mal. 3:17) verloren gaat.
Er is echter een ander beeld, misschien het meest bekende van alle, dat
onze aandacht vraagt dat van de schaapskudde. Dit wordt toegepast op
Israël in het Oude Testament en ook in het Nieuwe in de eerste plaats
op hen, zoals we zien uit de woorden van onze Heer als ‘de verloren
schapen van het huis van Israël’ (Matt. 15:24) of in die van Joh. 10. Maar
in Joh. 10:16 wordt het beeld uitgebreid om ‘schapen die niet van deze
stal zijn’ in te sluiten, andere verlosten, van buiten de grenzen van Juda,
die met hen ‘één kudde’ zullen vormen onder de ‘ene Herder’. In het
eerste geval, hoewel zij ‘verweg gedwaald zijn over de koude bergen’, is
de belofte van de Goede Herder - Jahweh Zelf - ‘Ik zal naar mijn schapen
omzien en ze redden uit alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt op
de dag van wolken en duisternis’ (Ezech. 34:12) Maar van de grotere
kudde zegt Hij, ‘Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen
Mij. En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen geenszins verloren gaan in
eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand’ (vs. 27, 28) En dan
alsof om ze er aan te herinneren dat zij die de Vader in de handen van
de Herder geeft niet ophouden de zijnen te zijn (Joh. 17:9, 10), want Hij
krijgt ze terug in zijn eigen handen, voegt Hij er aan toe, ‘Mijn Vader die
ze Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan ze rukken uit
de hand van mijn Vader’ (vs. 28).
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Vervolgens, zijn er de veel sterkere beelden van de Bruidegom en de
bruid en van het Hoofd en de leden. Het is duidelijk dat de Bruidegom
de bruid niet kan verliezen, noch het Hoofd één van zijn leden. Hier is
eeuwige zekerheid groot geschreven op beide beelden, want het verlies
van de bruid zou de Bruidegom berooid en eenzaam laten en als het
zwakste lid van het lichaam gescheiden werd dan moest dat lichaam
voor eeuwig de smet dragen. Maar de gemeente zal niet alleen heilig,
maar ‘zonder vlek’ zijn (Ef. 5:27) zodat geen enkel lid op die dag zal
ontbreken. Dit zal in de ware gelovige geen geest van zorgeloosheid of
van losbandigheid teweegbrengen, maar van absolute afhankelijkheid
van God, een heilige vrees en de ernstige uitroep, ‘Bewaar mij!’ ‘Houd
U mij vast!’ ‘Behoed mijn ziel’!
Maar in het vóór ons liggende geval is het beeld van een andere orde.
Een kudde is geteld en elk schaap wordt gekend door de Herder en
kent zijn stem. Als er één gemist wordt dan zou de kudde niet compleet
zijn. Maar wie heeft er ooit aan gedacht de ranken van een fruitboom
te tellen? De meest zorgvuldige tuinman niet, ook zal hij er niet van
dromen om alle uitlopers, de knoppen en de ranken van de wijnstok
een naam te geven. Een paar twijgen meer of minder zouden geen
verschil maken . Bovendien, afgesneden takken kunnen weer ingeënt
worden, wat met leden van een lichaam niet kan. De Vader die voor
de schapen zorgt, snijdt de onvruchtbare rank af. Maar betekent dit,
zoals sommigen beweren, dat een kind van God verloren kan gaan?
Nee, want we hebben gezien dat dit in flagrante tegenspraak zou
zijn met andere Schriftplaatsen. Sluit het aan de andere kant in dat
de weggenomen takken nooit ware takken zijn geweest? Sommigen
beweren dit en verklaren de positie van de betreffende tak als één
van uiterlijke bevoorrechting, meer dan van innerlijke werkelijkheid,
als in het belijdende lichaam van het christendom, eerder dan in het
lichaam van Christus. Maar hoewel men een beeld niet te ver moet
doortrekken, deze tak moet zijn ontsproten uit de wijnstok, het is het
product van haar leven en in dit geval erkent de Heer zelfs de ‘rank...
die geen vrucht draagt’(vs. 2) als een rank van de wijnstok. Hij spreekt
niet over dorens of doornstruiken want Hij noemt deze bijzondere
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onvruchtbare rank één van zijn eigen ranken. ‘Elke rank in MIJ die geen
vrucht draagt, neemt Hij weg’ (vs. 2). Het is ‘IN MIJ’, niet slechts in de
belijdende kerk, maar ‘in Christus’. Daarom, wat we hier hebben is niet
God die handelt met een belijder die geen leven heeft, maar de Vader
die handelt met een falend kind. We moeten er aan denken dat het de
‘Vader’ is die de landman is Het kan worden betwijfeld of ‘de Vader’
als zodanig iets van doen heeft met de wereld, of de wereld met Hem.
Wanneer we van Hem lezen ‘Die de Vader in de wereld heeft gezonden’
(vs. 36)... wordt de nadruk gelegd op de verhouding van de Zender tot
de Gezondene, niet van de Zender tot de wereld. Er zijn ongetwijfeld
belijders die geen leven hebben, die ongemerkt binnengeslopen zijn
onder het volk van God en het betaamt ons allen om onszelf niet te
gemakkelijk als waar aan te nemen, in het bijzonder als we zorgeloos
wandelen. Maar ik merk in alle bescheidenheid op dat het hier geen
kwestie is van een valse belijder die uit zijn plaats van uiterlijke
belijdenis wordt weggedaan en nog minder van een kind van God die
zijn plaats in de familie verliest maar van een dienstknecht van de Heer
die weggedaan wordt uit zijn sfeer van vruchtdragen. Een kind van God
kan niet worden weggedaan uit de familie, maar een dienstknecht van
Christus kan worden verwijderd uit zijn plaats van verantwoordelijkheid
en bruikbaarheid, kan terzijde gesteld worden door fysieke zwakte of
zelfs afgesneden worden door de dood. ‘Het oordeel begint bij het huis
van God’ (1 Petr. 4:17). We zien dit in de stralende eerste dagen van de
gemeente. Des te enger de eenheid van het volk van God tot elkander
en hun gemeenschap met Hem, des te groter de kracht van de Geest in
zegen of in oordeel.
Sommigen zijn misschien verrast om de namen van Ananias en Safira
in zo’n verband te horen. Ongetwijfeld was hun geval zeer ernstig
en hun val pijnlijk. Maar er is geen zinspeling dat zij uit gewoonte
leugenaars waren, noch rijst de vraag van hun geloof in dat gedeelte.
Is het tegenwoordig onbekend dat christenen in de leugen vallen? Als
die mogelijkheid niet was overwogen dan zou de Heilige Geest zo’n
waarschuwing niet uiten als ‘Lieg niet tegen elkander’ (Ko. 3:9). Maar
in de zonde vallen is niet hetzelfde als in de zonde leven . En schoon
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dier kan in de modder vallen, een onrein dier zal er in wentelen. Als
het gedrag van een belijdende christen wordt gekarakteriseerd door
gewetenloze praktijk, onrechtvaardigheid en leugen, dan zal al zijn
belijden of prediken hem niet redden van het uiteindelijke oordeel van
God, tenzij hij berouw heeft. Ananias en Safira werden afgesneden,
niet omdat hun zonde in de geschiedenis van de gemeente uniek was
geweest, of zelfs vandaag weergaloos is, maar omdat de aanwezigheid
van de Geest toen (niet ?) bedroefd was en daarom in grotere kracht
werd geopenbaard. Een tuchtgeval waarbij de rank alleen tijdelijk werd
weggedaan maar weer werd ingeënt is dat van de algemeen bekende
zondaar van 1 Kor. 5. Hij werd weggedaan, opdat zijn geest gered zou
worden in ‘de dag van de Heer Jezus’, (vs. 5). Hymeneus en Alexander
(1 Tim. 1:20), schijnbaar vooraanstaande en begaafde mannen, werden
‘overgegeven aan de Satan opdat zij zouden leren niet te lasteren’. Of ze
hun les ooit leerden en bleken zuiver te zijn, daarover kunnen we niets
zeggen. De verwijzingen naar hen in de tweede brief zijn onheilspellend.
Misschien zou een meer direct tegengesteld geval dat van de heiligen
in 1 Kor. 11 zijn die werden gekastijd door de Heer vanwege hun op
onwaardige wijze deelnemen aan de maaltijd van de Heer, ‘Daarom
zijn er onder u vele zwakken en zieken en nogal velen zijn ontslapen’
(vs. 30). Hier zien we drie graden van tucht. Sommigen werden ‘zwak’,
hun kracht voor de dienst verminderde, anderen werden ‘ziek’, zij
waren tijdelijk van hun gelegenheid tot dienst uitgesloten en tenslotte,
sommigen bij wie deze handelingen geen gevolg hadden ‘ontsliepen’,
het woord dat speciaal gebruikt wordt in het Nieuwe Testament voor
de dood van gelovigen. Deze laatste groep werd definitief afgesneden,
vóór hun tijd, van de mogelijkheid tot aardse dienst. De werkelijkheid
van hun geloof staat inderdaad niet ter discussie, het wordt stilzwijgend
bevestigd want zij werden gekastijd ‘opdat zij niet met de wereld zouden
worden geoordeeld’ (vs. 32).
Het afsluitende deel van Joh. 15 begint met de haat van de wereld tegen
de discipelen van de Heer. Maar Hij biedt hen een dubbele troost aan in
de verzen 18 - 19. Dezelfde haat was tegen Hem geopenbaard, Hij was
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haar eerste Voorwerp en het bewees ook dat zij ‘niet van deze wereld’
waren (want gelijk heeft gelijk lief) maar dat Hij ‘hen uit de wereld had
uitverkoren’. De wereld zou hen haten en vervolgen ter wille van zijn
naam, doordat zij Hem niet kenden die Hem gezonden had. Want als zij
God zouden kennen - zoals zij beleden - hoe konden zij Hem haten die
Hij gezonden had? Maar zó volmaakt verklaarde de Heer de Vader, dat
Hem te haten die zij gezien hadden, hun haat bewees voor Hem die zij
niet gezien hadden. ‘Wie Mij haat, haat ook mijn Vader’ (vs. 23).
De verzen 22-24 vragen speciale aandacht. Hoe moeten we de tweemaal
herhaalde uitdrukking verstaan, ‘hadden zij geen zonde’? Moet dit
in een ab-solute of relatieve betekenis worden opgevat? Ik denk
dat het woord ‘voorwendsel’ (Gk. pro-phasis - excuus) op de laatste
betekenis wijst. Het contrast ligt niet tussen zondeloos en zondig,
maar tussen tussen het zijn met of ‘zonder excuus’. In vers 22 nam de
tegenwoordigheid van Christus en van zijn woorden ieder excuus weg,
dat anders zou kunnen worden aangevoerd. Was het in vers 24 niet om
zijn werken geweest die zulk een uniek karakter hadden, dan zou hun
verantwoordelijkheid van een andere orde zijn geweest. Zoals het was,
werd het verzwaard door het feit dat zij zowel Christus als de Vader
gezien hadden en haatten. Door meerderde voorrechten, neemt de
gelegenheid en de verantwoordelijkheid toe.
Aangenomen licht, brengt licht;
Verworpen licht, brengt de nacht.
Ondanks dit zouden de discipelen getuigen van Christus in de kracht
van de Heilige Geest wiens taak het was om van Hem te getuigen. In
hoofdstuk 14:16 is de Geest de gave van de Vader in antwoord op het
gebed van de Heer. Hier is het de Heer die belooft om Hem van de
Vader te zenden, die ‘van de Vader uitgaat’ (vs26), wat aantoont hoe
ver zij van de waarheid af zijn die om ogenschijnlijk de ware mensheid
van Christus te bewijzen, Hem ons aanbieden als beroofd van zijn
goddelijke eigenschappen. Zou er enig conflict tussen die twee zijn
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dan moesten óf zijn mensheid nu worden opgeofferd óf zijn goddelijke
eigenschappen en wel voor eeuwig.
Het gevolg van zulk onderwijs is een verwarring van de goddelijke en
de menselijke naturen van onze Heer. De vleeswording zou dan niet
zijn, de Zoon van God die (de) mensheid binnen ging, maar zijn wezen
veranderd in een mens, onwetend en krachteloos, uitgezonderd voor
zover Hem door de Vader licht en kracht gegeven wordt. Dit alles, zoals
droevig genoeg duidelijk is, is een dodelijke aanval op de Persoon van
Christus. Want hoe kan een Persoon worden beroofd van zijn eigenlijke
eigenschappen en daardoor niet worden aangetast? Als dit de waarheid
was betreffende Christus toen Hij hier beneden was, dan is het de
waarheid betreffende Hem vandaag op ‘de troon van God’, want ‘Hij
is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebr. 13:8) en wij
zouden geen Heiland hebben die ons kent, een Hogepriester om ons te
helpen en geen Heer’in ons miden’.
De ware leer van God is, dat de Heer persoonlijk niet veranderd is.
Bij zijn geboorte was Hij, ‘Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der
eeuwigheid, Vredevorst’ (St. vert. Jes. 9:5). Maar in relatie tot de
Vader ging Hij een sfeer binnen die tot dan niet bekend was, die van
Dienstknecht en terwijl Hij al zijn wezenlijke eigenschappen behield,
stelde Hij die zonder voorbehoud en uitsluitend ter beschikking van
de Vader. In die betekenis sprak of handelde Hij nooit ‘uit Zichzelf’ (zie
Joh. 14:10) of op eigen initiatief. Het was de Vader die de werken deed.
Maar van de andere kant was het even waar dat ‘alles wat de Vader ook
doet, dat doet ook de Zoon evenzo’ (Joh. 5:19).
Hoe toont dit alles de zondige dwaasheid om te pogen ‘het grote
mysterie van God - Christus’ te analyseren of om de vereniging van de
goddelijke en de menselijke naturen in de éne Gezegende Persoon, de
Heer Jezus Christus, te verklaren. Wij weten dat het Eeuwige Woord,
die God was, ’vlees werd’ (Joh. 1:14), d.w.z. , werkelijk en kompleet
mens - gescheiden van de zonde - en dat zij die zijn heerlijkheid zagen,
de heerlijkheid zagen ‘als van een eniggeborene van een vader, vol van
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genade en waarheid’. En dat, terwijl Hij hier beneden was, niet minder
dan van tevoren en sinsdien , ‘het de hele Volheid behaagde in Hem te
wonen’ (Ko. 1:19; 2:9).

Al des Vaders raadsbesluiten eisen
gelijke heerlijkheden voor de Zoon;
Al de stralende pracht
maakt de heerlijkheid van de Vader bekend.
Allen door de Geest vervuld
ontelbare menigten rondom het Lam,
massa’s met onverwelkelijk licht en vreugde,
begroeten Hem, als de grote Ik ben.
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11. HEN WAARSCHUWENDE
Johannes 16
Er zijn in dit hoofdstuk bepaalde dingen, die de Heer - om zijn
discipelen te sparen - niet gewenst had om hen eerder te vertellen (vs.
4), n. l. de vervolging die hen te wachten stond. ‘Tot nu toe’ had zijn
tegenwoordigheid hen beschermd. Maar daar Hij op het punt staat hen
nu te verlaten, moesten zij gewaarschuwd worden. Er was ook ‘nog
veel’ (vs. 12) dat Hij hen moest zeggen, maar dat Hij hen zelfs toen niet
kon zeggen want zij waren niet in staat om dat te dragen. Daarvoor
moest de Trooster eerst komen. Maar dat kon niet gebeuren totdat
Hijzelf was verheerlijkt. Het was dus nuttig dat Hij zou weggaan. (vs. 7)
In hoofdstuk 14:26 wordt gezegd dat het de Vader is die de Geest zou
zenden. Hier is het de Heer Zelf die Hem zal zenden. Op de Pinksterdag
werden deze beloften beide vervuld.
Christus ‘heeft de belofte van de Heilige Geest ontvangen van de Vader
en heeft dit uitgestort wat u ziet én hoort’ (Hand. 2:33) Natuurlijk, de
Heer had de Geest ‘niet met mate’ bezeten in de dagen van zijn vlees,
maar niet om Hem mee te delen. Nu zou Hij voor de eerste keer zijn
volk dopen (zie Joh. 1:33) ‘met de Heilige Geest’ tot vereniging met
Hemzelf als leden van zijn lichaam. En deze dienst van de Geest zou
tweevoudig zijn. Ten eerste jegens de wereld. Hij zou haar overtuigen
van het toppunt van de zonde van het ongeloof in Christus, Zijn eigen
‘gerechtigheid’ - bewezen doordat Hij zit op de troon van de Vader en
hun ‘oordeel’ dat te zijner tijd dat van haar overste zou volgen. (Zie
vs. 9-11). Ten tweede zou de Geest zijn discipelen leiden ‘in de hele
waarheid’ (vs. 13) als deel uitmakende van de vele dingen die zij nu
nog niet in staat waren te verdragen van de lippen van Christus. Dit
is zeker genoeg om die onheilige opvatting te weerleggen dat er een
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tegenstelling zou zijn tussen de lering van Christus en die van Paulus.
‘Terug tot Jezus’ is de roep van velen vandaag die, zoals we gezien
hebben, een vage gedachte hebben dat de lering van de Heer alleen
ethisch was. Zij prijzen de bergrede ten einde de volle leringen van de
brieven te ontduiken wat betreft de val van de mens, verlossing door
bloed, rechtvaardiging door geloof en komend oordeel. Maar hoe
oppervlakkig zo’n voorwendsel is, is duidelijk wanneer we, zoals eerder
is opgemerkt, overwegen dat er niet één in het oog lopende waarheid
is geopenbaard door de Geest door Paulus, Jacobus, Petrus, Johannesn
of Judas, die, tenminste in de kiem, niet reeds gevonden wordt in de
evangelieën. Dezelfde Geest die door onze Heer sprak, schreef door de
apostelen en de profeten.
De Geest zou vanuit Zichzelf niet spreken (d.w.z. uit zijn eigen initiatief),
maar alles wat Hij zou horen zou Hij spreken. Maar niemand beweert dat
de Heilige Geest zijn goddelijke eigenschappen aflegde en toch worden
soortgelijke woorden (bijv. Joh. 5:19, 20;8:28) hiervoor aangehaald alsof
ze dit bewijzen van onze Heer, met welke reden kunnen we schatten.
De hele veronderstelling is radicaal verkeerd en verwart de harmonie
en de onderlinge afhankelijkheid van goddelijke Personen, met wat
deze mensen niet aarzelen te beschrijven onder verwijzing naar onze
gezegende Heer, als zijn ‘onwetendheid’ en ‘zwakheid’.
Maar het vertrek van de Heer Jezus naar de hemel heeft zijn verklaring
van de Vader niet onderbroken, maar geïntensifeerd. Toen Hij Zichzelf
hier beneden openbaarde werd de Vader geopenbaard, nu als Hij door
de Geest wordt geopenbaard, in een diepere en bredere mate, wordt
de Vader dienovereenkomstig geopenbaard en dat niet in gelijkenissen
maar in duidelijke taal.
Dit zou leiden tot intiemere gemeenschap met de Vader. In die dag,
zouden zij niet langer vragen (erotao ) stellen aan Hem, zij zouden de
Vader vragen (aiteo ) en dat voor de eerste keer in zijn Naam . Het gebed
dat de Heer zijn discipelen leerde was niet in zijn naam en had daarom
een tijdelijk karakter. Maar als zij in zijn naam zouden vragen (aiteo )
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beloofde de Heer niet de Vader te zullen vragen (erotao ) voor hen,
dat zou niet nodig zijn, want de Vader Zelf had hen lief omdat zij Hem
hadden liefgehad en geloofd hadden dat Hij van God was uitgegaan.
(vs. 23 -27) ‘Wij hebben (Hem )lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad’
(1Joh. 4:19), maar het is voor de Vader geen geringe zaak om op dit
toneel van vleselijke haat tegen Christus enkele harten te vinden die
Hem liefhebben. Die heeft Hij lief met een bijzondere liefde .
De Heer besluit met nog een woord van troost. Hij had hen verteld
om verdrukking te verwachten. ‘In de wereld hebt u verdrukking, maar
hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’ (vs. 33) Dit is nu waar
en kan verwerkelijkte ervaring worden van alle ware kinderen van God
terwijl ze in de wereld zijn.
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12. HIJ KOMT VOOR
HEN TUSSENBEIDE
Johannes 17
Hoewel onze Heer in zijn gebedsleven uitmuntte, zoals in alles, zouden
we maar een schrale gedachte kunnen vormen van het karakter van zijn
gebeden als het God niet had behaagd om dit wonderbare voorbeeld
van bemiddeling na te laten, wat zich bevindt in Joh. 17. Het is alsof
onze Heer wenste dat wij zouden weten hoe Hij nu voor ons bidt. Dit
hoofdstuk wordt ‘het hogepriesterlijke gebed van onze Heer’ genoemd.
Als dat zo is, dan gebeurde het door er op vooruit te lopen en is het van
een nieuwe orde, de hemelse. ’ Als Hij evenwel op aarde was, zou Hij
niet eens priester zijn’, daar Hij niet van de priesterlijke stam was. (Hebr.
8:4) Nu, in opstandings heerlijkheid is Hij ‘priester tot in eeuwigheid
naar de orde van Melchizedek’, (Hebr. 5:6) en zo ‘leeft Hij altijd om voor
ons tussenbeide te treden. ’(7:25).
In Joh. 13 hebben we gezien dat de Heer, zoals bij het wasvat, de voeten
van de discipelen reinigt zoals de priesters van het Oude Testament
deden voordat ze de tabernakel binnengingen. (Ex. 30:17). In de volgende
hoofdstukken kunnen we iets zien dat overeenkomt met de inrichting
van het heilige, de dienst van Christus die zijn discipelen verlicht door
zijn Woord, de kandelaar, terwijl Hij hen Zichzelf toont als het voorwerp
van hun geloof en geestelijk voedsel, de tafel der toonbroden en in
de openbaring van zijn Persoon, die als een aangename reuk opstijgt
tot de Vader, het gouden altaar. Hij voert hen in het Allerheiligste van
de hemelse tempel, het huis van God niet met handen gemaakt en
wijdt hen zo in in de geheimen van zijn gemeenschap met de Vader.
Het kan nuttig zijn dat dit o. a. in dit aspect wordt bestudeerd. Maar ik
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stel voor het nu meer als een verklaring van de Naam van de Vader te
beschouwen.
Hij wordt hier verklaard:
1. Als de Gever
Als de grote GEVER, niet alleen van ‘elke goede gave en elk volmaakt
geschenk’ (Jac. 1:17) aan ons, maar ook als de bron van de Drieëenheid;
d.w.z. , de Bron en Oorsprong van alle goddelijke raadsbesluiten en
zegeningen. Want, hoewel alle Drie Personen gelijk, eeuwig en werkelijk
bestaand zijn, oefenen ze niet allen dezelfde functies uit in de Godheid.
De eerste gave is ‘heerlijkheid’ . Als de Zoon moet worden verheerlijkt,
dan moet het door de Vader ge-beuren. ‘Vader... verheerlijk uw
Zoon, opdat <uw> Zoon U verheerlijkt’ (vs. 1), niet met een nieuwe
heerlijkheid, maar ‘met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de
wereld was’, ook moest het niet gescheiden van de Vader zijn, ‘bij Uzelf’
(vs. 5).
In vers 22, spreekt Hij van deze heerlijkheid als reeds gegeven en
tot zijn beschikking om aan de zijnen te geven. Terecht konden zijn
woorden, uitge-sproken bij het graf van Lazarus, boven dit gehele
gebed geschreven worden, ‘Ik wist wel dat U Mij altijd hoort’ (Joh.
11:42). In Mc. 11:24, spoort de Heer ons aan te geloven ‘dat we het
ontvangen’ zodra als we vragen en hier doet Hij Zelf dat. In vers 22
schijnt de heerlijkheid verbonden te zijn met de gave van de Heilige
Geest door wie de eenheid van het lichaam van Christus wordt gevormd
en verzekerd, ‘opdat zij één zijn zoals Wij één zijn’.
De ontvangers van eeuwig leven zijn een andere gave van de Vader aan
Christus, want zij worden door het gehele hoofdstuk heen beschreven
als ‘hen die U Mij gegeven hebt’, (zie bijv. vs. 6). ‘Zij waren de uwen en
U hebt ze Mij gegeven; en zij hebben uw woord bewaard’ (vs. 6) en zij
zijn nog van de Vader. ‘Al het mijne is het uwe en het uwe het mijne, en
Ik ben in hen verheerlijkt’ (vs. 10).
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De derde gave is macht (lett. gezag) ‘over alle vlees’ (vs. 2), een gezag
in het geval van de zijnen uitgeoefend door hen eeuwig leven te geven.
Het origineel is moeilijk te vertalen, maar de RV is er veel dichter bij
dan de AV, ‘opdat [wie U Hem ook] alles wat U Hem gegeven hebt’ (lett.
alles, d.w.z. , het gezelschap van de verlosten gezien als een geheel),
aan hen zou Hij eeuwig leven geven, want zij moesten het als individuen
ontvangen.
Dan ten vierde, het werk dat Hij had voleindigd was een gave van de
Vader. ‘Ik heb het werk voleindigd dat U Mij te doen hebt gegeven’
(vs. 4). De Heer deed niet slechts ‘iets voor God’, maar het werk dat
de Vader Hem gegeven had om te doen. Zo zijn wij ook ‘geschapen in
Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat
wij daarin zouden wandelen’, (Ef. 2:10). Ook sprak Hij zijn eigen woorden
niet, maar het Woord van God in de woorden van God, ‘de woorden die
U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven’ (vs. 8). Deze woorden waren
nog een andere gave aan Christus.
2. De Bewaarder
Het tweede karakter waarin de Vader wordt geopenbaard in dit gebed
is als de BEWAARDER van het volk van Christus. ‘Heilige Vader: bewaar
hen in uw naam die U Mij hebt gegeven’ (vs. 11). De Heer had, terwijl
Hij bij de mensen was, hen in de naam van de Vader bewaard en geen
van hen was verloren gegaan, maar (in tegenstelling met dezen) de
zoon van het verderf was verloren gegaan. Vergelijk voor een dergelijke
constructie Luc. 4:26, 27, waar de weduwe van Sarepta en Naäman
duidelijk geen uitzonderingen zijn op, maar in tegenstelling staan met,
wat van tevoren is geweest.
Verbonden met de verzekering van in de handen van de Vader te zijn,
komen de woorden van de Heer, ‘Dit spreek Ik in de wereld, opdat zij
mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf’ (vs. 13). En geen wonder,
want welke betere grond van vreugde kunnen we hebben dan zeker
te weten dat we in de handen van een oneindig tedere Vader zijn, vol
zorg voor ons hoogste welzijn, bij wie we door uitverkiezing, schepping,
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verlossing en adoptie behoren? Hij was het die ons de Zoon gaf, die ons
teruggebracht heeft tot de Vader om ons voor Hem te bewaren.
Wat de wijze van dit bewaren betreft, dat wordt geopenbaard in het
volgende karakter van de Vader dat hier wordt tentoongesteld:
3. Degene die heiligt
Hij die HEILIGT en de bescherming is niet wettelijk maar moreel, niet
door een bijzondere kleding maar innerlijk in het hart, niet van materiële
muren, maar van geestelijke principes. Gelovigen moeten niet als
heremieten uit de wereld worden verwijderd maar als ‘vreemdelingen
en pelgrims’ in haar worden voorgesteld. ‘Heilig hen door de waarheid;
uw woord is de waarheid’ (vs. 17). En dat was opdat het woord in staat
zou zijn haar afzonderende uitwerking te kunnen uitoefenen, dat de
Heer Zichzelf zou afzonderen door de dood en de opstanding want
alleen zo kon de Geest komen en het woord krachtdadig maken.
En dit alles bidt Hij, niet alleen voor de elven, maar voor hen die door hun
woord (door hun getuigenis) in Hem zullen geloven tot aan het einde,
opdat zij ook deel mogen uitmaken van het ene lichaam. Deze eenheid
is geestelijk en goddelijk en zal alleen openlijk worden geopenbaard
wanneer de Heer voor de zijnen van elke luchtstreek en natie
terugkomt. Dan, zou ik willen beweren, zal de wereld geloven, wanneer
zij overal de lege plaatsen zien, maar niet in Christus als Heiland maar
slechts in zijn goddelijke zending, ‘dat U Mij hebt gezonden’ (vs. 23),
wat helemaal niet noodzakelijkwijs geloof is dat behoudt. Later zal de
wereld niet alleen geloven maar dit weten wanneer Christus terugkomt
in heerlijkheid met al zijn heiligen, omdat de eenheid van het lichaam
dan kompleet en volmaakt zal worden geopenbaard. Dat de christenen
de eenheid van de Geest behoren te bewaren is waar, maar dat ze
daarin treurig hebben gefaald is eveneens droevig duidelijk. Maar ik
geloof niet dat dit het is waar de Heer hier om vraagt, anders zou, daar
al zijn gebeden moeten worden beantwoord, de uiterlijke eenheid van
de gelovigen volmaakt zijn bewaard de eeuwen lang, maar eerder dat
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hun volledige eenheid verzekerd zou zijn tot aan het eind door hun
doop door de Geest tot één lichaam.
Wij worden niet aangespoord om de eenheid van het lichaam, die
gegarandeerd is, te bewaren, niet door de goed bedoelde inspanningen
van de christenen van verschillende denominaties om van tijd tot
tijd zich te verenigen voor gebed en evangelisatie inspanningen - op
zijn best een onvolmaakte en eenzijdige zaak, - maar door dit gebed
van Christus, de belofte van de Vader en de inwoning van de Heilige
Geest. Maar ons wordt gezegd ‘de eenheid van de Geest te bewaren
in de band van de vrede’, ’in alle nederigheid en zachtmoedigheid met
lankmoedigheid, elkaar in liefde verdragende’, en dat op de basis van
de zevenvoudige eenheid die in de volgende verzen nauwkeurig wordt
omschreven. (Ef. 4:4-6).
4. Degene die zijn volk lief heeft
De laatste openbaring van de Vader in dit gebed is als DEGENE DIE zijn
volk LIEF HEEFT. De wereld moet weten dat de liefde van de Vader tot
zijn volk evenredig is aan zijn liefde tot Christus, een liefde die beoefend
werd vóór de grondlegging van de wereld. De Heer wenst niet alleen dat
zijn volk bij Hem zal zijn, om zijn heerlijkheid te zien, maar dat de liefde
waarmee de Vader Hem liefhad, in hen zou zijn, als een werkelijkheid
die nú genoten wordt en opdat ieder in staat zou zijn met vertrouwen
te zeggen:
Zoals de liefde waarmee Hij de Zoon liefheeft,
is zijn liefde voor mij.
Het is met dit doel voor ogen dat onze Heer de Naam van de Vader
verklaart en dit gebed was daarvan (van die liefde van de Vader)
slechts het hoogtepunt zolang als Hij op dit toneel was, niet van zijn
bekendmaking van de Vader want die was niet kompleet, Hij voegt er
aan toe, ‘en zal die bekend maken’ (vs. 26). Het getuigenis werd door
Hem voortgezet in de Brieven en de Openbaring, door de Geest en zal
eeuwig voortduren in de hemel.
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DE ONVERANDERLIJKE LIEFDE
Hij had mij lief voordat de schepping daagde
Had berg en heuvel getooid;
Vóór de avond en de morgen,
Hij had mij lief en Hij heeft mij nog lief.
Hij had mij lief voordat de stroom van jaren
Haar bron had doorboord, een nietig beekje;
(Hoe spoedig zwelt een opwelling van tranen!).
Hij had mij lief en Hij heeft mij nog lief.
Hij had mij lief toen mijn dodelijke zonde
Voor Hem bittere toorn deed doordringen;
Toen ik mijn hele ziel verloor om te winnen,
Hij had mij lief en Hij heeft mij nog lief.
Hij had mij lief toen, in gevangenschap gevoerd,
Mijn wil zijn souvereine wil omhelsde,
En de doorboorde hand die bloedde kuste;
Hij had mij lief en Hij heeft mij nog lief.
Toen als betoverd door goddelijke genade,
Bad ik Hem hart en ziel te vullen,
Dat ik tot zijn eer zou mogen schijnen,
Hij had mij lief en Hij heeft mij nog lief.
En wanneer met Hem boven het uitspansel,
Door de wegrukking mijn geest ontroert,
Zal deze bekende zang eeuwig verrijzen Hij had mij lief en Hij heeft mij nog lief. .
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DEEL 4 - DE
CHRISTUS
VAN GOD
Zijn eerste plaats - Zijn zelfvernedering
Luther vergeleek eens het Oude en het Nieuwe Testament met de
verspieders die tussen hen in, aan een stok, de druiventrossen van
Eskol mee terugbrachten (Num. 13:23). Van deze beide mannen,
hoewel ze beiden dezelfde last deelden, kon alleen de achterste naar
de buit staren. Zo is Christus het hoofdthema van de hele Schrift,
maar terwijl het Oude Testament werkelijk ‘van Hem sprak’, is het bij
uitstek in het Nieuwe dat we ‘zijn heerlijkheid zien’. Het doel is nu om
voor onze overweging en overdenking enige van de heerlijkheden en
voortreffelijkheden van de Persoon van Christus voor te stellen, zoals
ons wordt tentoongesteld in Kol. 1:15-19 en in Fil. 2:5-16, - twee rijke
trossen van de grote ‘tros’ van ‘Het Woord’.
We zullen deze twee belangrijke gedeelten overdenken onder de
opschriften van ‘De Eerste plaats van Christus’ en ‘De Zelfvernedering
van Christus’.
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1. DE EERSTE PLAATS
VAN CHRISTUS
Kolossenzen 1:15-19
‘Hij is [het] beeld van de onzichtbare God, [de] eerstgeborene van de
hele schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen... . alle dingen
zijn door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen en alle
dingen bestaan samen in Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, de
gemeente, Hij die [het] begin is, [de] eerstgeborene uit de doden, opdat
Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de
hele volheid in Hem te wonen’ (Want het is des Vaders welbehagen, dat
in Hem al de volheid wonen zou. St. vert. ).
Deze plaats is één van de bekendste gedeelten van de Schrift. Zelfs
bekendheid met de Schrift, hoe zeer ook gewenst, kan haar gevaren
hebben. Laten we dan niet zijn als mensen die een gebied doorkruisen
over een veelbetreden pad, maar meer als zij die de grond in kultuur
brengen - of nog beter, als mijnwerkers die onder de oppervlakte graven
naar verborgen schatten.
In dit gedeelte hebben we een bijzonder volledige voorstelling van
de Persoon van onze Heer Jezus Christus. Het is goed om altijd de
grootheid en de heerlijkheid van zijn Persoon voor onze aandacht te
hebben. Ten eerste omdat het voldoende zijn en de waarde van een
werk afhankelijk is van de waarde en de kwaamheid van de bewerker.
Deze verzen geven ons een beeld van een grote en wonderbare Persoon
omlijst in karmozijn - het karmozijn van zijn bloed. In vers 14 wordt
gezegd dat dit bloed ons de verlossing brengt - de vergeving van de
zonden en in vers 20 dat het de grondslag is van onze vrede en van onze
verzoening met God. De belangrijke vraag komt dan naar voren, Wiens
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bloed is het? Het gedeelte dat we op het punt staan te beschouwen
verzekert ons dat Degene die het stortte ‘machtig is om te verlossen. ’
Maar de verzekering van dit feit geeft niet alleen rust aan het geweten,
het plaatst een waardig voorwerp voor het hart. De Kolossers wendden
zich af tot ‘filosofie en ijdel bedrog’ en helaas zo velen doen dat in onze
dagen! Hoe voorzag de apostel in de behoefte? Door hen de Persoon
van Christus voor te stellen om hun harten te boeien en te bevredigen.
Er is bovendien een derde reden waarom het de Geest van God behaagt
om de Persoon van de Heer te verhogen en het is de belangrijkste van
alle redenen, dat Hij zal worden verheerlijkt en dat God in Hem wordt
verheerlijkt.
De belofte van satan aan de mens in Eden was, ‘gij zult als God zijn’
en vandaag horen we stemmen van ‘onheilspellende gelijkenis’, die
schijnen te zeggen dat de tijd niet meer veraf kan zijn dat de mens van
satan zal opstaan, ‘die zich verheft tegen al wat God heet’ (2Thess. 2:4)
Maar het goddelijke voornemen betreffende Christus is ‘Dat Hij in alle
dingen de eerste plaats zou innemen’(vs. 18) en dat voornemen zal
bestaan.
Ik geloof dat we in dit gedeelte een negenvoudig getuigenis hebben
van de uitmuntendheid (de eerste plaats) van die Gezegende Persoon
die wij kennen als de Heer Jezus Christus. Sommigen lijken nauwelijks
gelukkig tenzij zij het getal zeven in de Schrift vinden, maar er zijn
andere getallen naast de zeven, hoe belangrijk dat getal ook is. Waarom
is bijvoorbeeld de vrucht van de Geest een negenvoud? Waarom zijn er
negen kenmerken van de gezegende mens in Mt. 5:3-12 en worden
maar negen verschijningen vermeld van onze opgestane Heer? Ik
denk dat de sleutel gevonden kan worden in 1 Kor. 12:7-10, waar we
een negenvoudige ‘openbaring van de Geest die aan een ieder wordt
gegeven tot wat nuttig is’ vinden. Het getal negen lijkt zo te spreken
van volmaaktheid of volheid van openbaring. Zo hebben we hier
een negenvoudige of volkomen openbaring van de uitmuntendheid
van Christus, die in drie groepen van elk drie afdelingen is verdeeld,
waarvan:
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•

de eerste groep terugziet naar de voorbijgegane eeuwigheid;

•

de tweede groep ziet naar de aardse dienst van onze Heer en;

•

de derde groep naar zijn heerlijkheid in de opstanding.

We hebben dan:
1. Een getuigenis betreffende de uitmuntendheid van onze Heer als:
a. de Eniggeboren Zoon. Als Schepper (vs. 16);
b. als vóór alle dingen’ (vs. 17), en
c. als de Instandhouder van alles (vs. 17).
2. Een getuigenis betreffende zijn uitmuntendheid als:
a. Degene die vlees geworden is; Als het beeld van God (vs. 15);
b. als de eerstgeborene van de hele schepping (vs. 15) en;
c. als het reservoir (verzamelbekken) van de hele Volheid (vs. 19).
3. Een getuigenis betreffende zijn uitmuntendheid als:
a. de Opgestane. Als de Eerstgeborene uit de doden (vs. 18);
b. als het Hoofd van de Gemeente (vs. 18) en;
c. als de Erfgenaam van alle dingen (vs. 16. ).

Laten we Hem dan eerst beschouwen als de Eniggeboren Zoon van
God. Als Schepper.
1a.
Vers 16 vertelt ons, ‘In Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen
en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare’, inclusief de hoogste
geestelijke denkende wezens van het universum - Cherubs, Serafs, de
Aardsengel, ja, Satan zelf, zowel als de materiële werelden en systemen.
‘Zonder Hem is niet één ding geworden dat geworden is’ (Joh. 1:3)
Dit brengt ons terug tot ‘den beginne’ van Gen. 1:1. Het is waar, de
Drieënige Elohim wordt als Schepper vermeld in dit vers en toch weten
we uit andere schriftplaatsen dat het de Zoon was die de Uitvoerder
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van de Drieëenheid was in de schepping, zoals we lezen in Hebreeën
1:2, ‘door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft’. In Spr. 8:30 (RV)
komt een opmerkelijke verandering voor van de AV, wat bevestigt wat
gezegd is. De Wijsheid spreekt daar. ‘Toen Hij de hemel bereidde, was ik
daar. . . toen Hij aan de zee haar perk stelde... toen was Ik bij Hem (niet,
als één die bij Hem opgroeide, maar) als een Werkmeester. ’ {Zie ook
Zwingli Bijbel en noot Engelse Darby vert. ) En Zach. 12 deelt ons mee
dat Degene die door Israël werd doorstoken, die voor hun tegenwoordig
verlies en toekomstig leed (vs. 10) dezelfde was van wie in vers 1 gezegd
werd ‘die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des
mensen in diens binnenste formeert. ’ Als de verlossing nooit nodig
was geweest dan zou Hij toch terecht het recht hebben om van het
heelal de eer als Schepper op te eisen. Dus is het opmerkenswaardig
dat in Openbaring 4:11 heerlijkheid en eer wordt toegeschreven aan
Hem die ‘alle dingen geschapen heeft’ voordat Hij als het Lam wordt
aangebeden in het volgende hoofdstuk op grond van een tot stand
gebrachte verlossing.
1b.
De tweede aanspraak van onze Heer op de eerste plaats als de
Eniggeboren Zoon van God is gebaseerd op het feit van zijn bestaan
vóór alles. ‘ Hij is vóór alle dingen’ (vs. 17). Hij is de Eeuwige. Dit voert
ons verder terug dan ‘den beginne’ van Gen. 1:1, naar die onbegrensde
eeuwigheid van Joh. 1:1, ‘In [het] begin was het Woord en het Woord
was bij God, en het Woord was God. ’ Als, zoals we hebben gezien,
de Wijsheid in Spr. 8 kon zeg-gen, ‘Toen Hij de hemel bereidde, was
Ik daar’ kon Hij ook zeggen ‘JAHWEH heeft mij tot aanzijn geroepen
als het begin van zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af. ‘ Hij is dus
onafhankelijk van en buiten de schepping, in tegenstelling van dat
onechte Pantheïsme van vandaag, met haar ijdel gepraat over ‘het
inwonen van God’, dat probeert de Schepper en de schepping door
elkaar te gooien en ons werkelijk van een persoonlijke God zou beroven.
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Aan deze fundamentele waarheid van het vóórbestaan van de Zoon
wordt met buitengewone helderheid in vele schriftplaatsen en in
het bijzonder in het evangelie van Johannes getuigenis gegeven. De
Voorloper kon, door God onderwezen, van Hem die naar het vlees zijn
jongere neef was zeggen ‘Na Mij komt een Man, die voor mij geworden
is, want Hij was eer dan ik ‘ (Joh. 1:30 St. vert. ) De Heer kon spreken
(en wie anders kon dit mogelijk hebben gedaan?) van een opvaren naar
die plaats waar Hij tevoren was (Joh. 6:62) en kon voor zijn vijanden
getuigen, ‘vóór Abraham werd, BEN IK’ (Joh. 8:58). En in zijn priesterlijk
gebed vraagt Hij om verheerlijkt te worden als Zoon des Mensen, Hij
kon geen grotere heerlijkheid vragen dan die, die Hij gehad had bij de
Vader als de Zoon van God ‘voor de wereld was. ’. In Kol. 1 neemt de
Geest van God ons nog verder mee terug en getuigt, ‘Hij is vóór alle
dingen’.
1c.
Het derde punt van de uitmuntendheid van onze Heer als de Eniggeboren
Zoon van God, bestaat er in dat Hij de Onderhouder van alle dingen
is. ‘En alle dingen bestaan samen in Hem (n. l. in de kracht van zijn
Persoon) ‘ (vs. 17), d.w.z. , ze worden bijeen gehouden, of zoals we in
Hebreeën 1:3 gelezen hebben, ‘die alle dingen draagt door het woord
van zijn kracht. ’ De mensen zouden Hem, als ze God al niet helemaal
durven ontkennen, graag zo ver mogelijk weg, of zo ver mogelijk
terug willen plaatsen. Maar wij geloven in schepping, niet in evolutie,
in een onderhoudende God, niet in blinde wetten die automatisch
werken en onafhankelijk zijn van de aanwezige wil van de Schepper.
Er werd iemand eens gevraagd wat voor een soort christen hij was. Hij
antwoordde, ‘Ik behoor tot de Afhankelijken . ’ ‘Ik veronderstel dat u
bedoelt tot de Onafhankelijken, ’ zei de ander. ‘Nee, ik ben juist altijd
afhankelijk van God’. En zo is dit universum en zijn wij allen, hoewel we
het niet altijd zo verstandelijk of praktisch erkennen zoals deze christen
dat deed. Toch is dit onze ware verhouding tot God en Hij zou willen dat
we het eenvoudiger aannamen.
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‘Werelden bij werelden hangen aan zijn hand;
Leven en dood wachten zijn bevel;
Toch maakt zijn teder hart ruimte voor u. ’
‘Welgelukzalig is de man die op Hem betrouwt’ (Ps. 34:9 St. vert. ).
‘Welzalig de man die bij Hem schuilt’ (Ps. 34:9 N. B. G. ) Moge ieder van
ons in staat zijn om met een bekende heilige, die nu bij de Heer is, te
zeggen, ‘Ik ben die gezegende man!’ Zo hebben we de uitmuntendheid
(eerste plaats) van de Heer gezien, als Degene die alle dingen geschapen
heeft, als Degene die vóór alle dingen is en als de Onderhouder van alle
dingen.

We komen nu tot de tweede grote groep openbaringen waarin we onze
Heer zien in de vleeswording:
2a.
Hij heeft de eerste plaats in de Incarnatie (de vleeswording) omdat ‘Hij
het beeld van de onzichtbare God is. ’(vs. 15) We moeten zorgvuldig
onderscheid maken tussen de verschijningen van Jahweh in het O. T. en
de unieke en onveranderlijke staat aangenomen door onze Heer in de
vleeswording. We moeten ook onderscheid maken tussen de betekenis
waarin Adam ‘naar het beeld van God’ gemaakt werd en die waarin de
Heer Jezus ‘het beeld van de onzichtbare God’ WAS. Nooit kon Adam in
zijn onschuldige staat gepast gezegd hebben, zoals onze Heer dat deed,
‘Wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem die Mij heeft gezonden’ (Joh.
12:45), ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14:9) Toen
Eva voor de val Adam zag, zag ze iemand in morele gelijkenis aan God die
in staat was met zijn Maker gemeenschap te genieten en te groeien in
gelijkenis aan Hem - maar slechts een mens. Maar Jezus was [het] ‘beeld
van de onzichtbare God’ (Ko. 1:15). Nu, een beeld is geen schaduw.
Deze twee zaken worden in Hebreeën 10:1 onderscheiden: ‘Want daar
de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet het beeld
van de dingen zelf’. De offeranden onder de wet, haar heiligdom en haar
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priesterschap waren slechts schaduwen. Het Roomse priesterschap,
dat een poging is van een letterlijke weergave van bepaalde kenmerken
van het Joodse model, is niet anders dan een kopie van een namaak.
En wat zien wij vandaag bij de ‘bedienaar’? Terwijl hij belijdt dat hij het
priesterschap van alle gelovigen leert, eigent hij zich in werkelijkheid
hun priesterschap wederrechterlijk toe. Behalve dit begaat hij zonder
het te vermoeden een handeling die onder de wet strafbaar was met
de dood (Num. 3:10; 4:15). Nu een schaduw verschilt van een beeld
daarin dat het getuigt van een objectieve werkelijkheid, terwijl een
beeld, in de taal van de Schrift, naar ik geloof, de zaak zelf ZICHTBAAR
MAAKT. Zo kan, in zekere zin, gezegd worden dat damp het beeld is van
stoom. Het is het zichtbaar maken van het onzichtbare. God verbood
Israël om ‘enige gelijkenis’ van Hemzelf te maken, want wat kon een
door een mens gemaakt beeld van de Onzichtbare God anders zijn
dan een ellendige karikatuur? Wat waren de afgoden van de volkeren?
Niets anders dan blinde, stomme, dove hulpeloze blokken, hoewel ze
ogen, monden, oren, handen en voeten hadden (Ps. 115:4-7). Aan de
andere kant stelt de Geest van God Jahweh voor als ziende, horende,
sprekende, handelende, hoewel Hij geen daarmee overeenkomende
leden of gelijkenis had (Ex. 3:7, 8). In de Heer Jezus Christus hebben
we geen schaduw van God, maar ‘het beeld zelf’. In zijn blikken van
erbarming, in zijn altijd open oor, in zijn tot zegen uitgestreke armen, in
zijn voeten die altijd gericht zijn op genadeboodschappen en bovenal
in die gezegende gedaante genageld aan het kruis van Golgotha zien
we het hart van God jegens de behoeftige, zondige mens. Het is het
voornemen van God, waarvoor alle dingen samenwerken, dat het volk
van God gevormd zou worden naar het beeld van Christus, maar de
eerste plaats zal altijd bij Hem behoren omdat Hij hier beneden in al
zijn wegen en werken - ‘het beeld van de Onzichtbare God’ geweest is.
2b.
In de vleeswording was Hij ook ‘de Eerstgeborene van de hele
schepping’ (‘aller creatuur’ St. vert) (vs. 15). Men heeft dit uitgelegd
alsof deze uitdrukking betekent dat Hij de Eerstgeborene was, vóór
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ieder schepsel, maar ik beweer dat dit niet opgaat omdat Hij als de
Eeuwige de eniggeboren, niet de eerstgeboren zoon was. Daar de
uitdrukking direct komt na die welke we juist hebben beschouwd, denk
ik dat het duidelijk is dat we haar in verband moeten brengen met zijn
tegenwoordigheid op deze aarde als Degene die vlees geworden is. Niet
dat Hij, zoals nu wel gezegd wordt, de Eerstgeborene van de mensheid
werd, in de zin van mensheid aannemende in vereniging met Hemzelf
door vleeswording. Ieder werkelijk geestelijk verstand moet instinctief
terugdeinzen voor zo’n dodelijke dwaling. Zelfs voor zover het zijn volk
betreft zou Hij voor altijd ‘alleen’ gebleven zijn als Hij niet gestorven en
weer opgestaan was. (Joh. 12:24) 1Kron. 5:1 kan, bij wijze van illustratie,
op dit onderwerp licht werpen. Ruben, de eerstgeborene van Israël,
verloor zijn eerstgeboorterecht door zijn zonde, maar dat recht ging niet
over naar Simeon of Levi of zelfs naar Juda, uit wie de koninklijke familie
van Israël voortkwam. Het bleef vele jaren achterwege, totdat het ten
slotte verleend werd aan Efraïm en Manasse (Gen. 48:5). Ook Adam
verloor zijn geboorterecht door zijn overtreding en er werd niemand
gevonden die de plaats van eerstgeborene kon opeisen, totdat Híj
kwam ‘wiens recht het was’. Jezus nam de plaats van eerstgeborene in,
niet alleen omdat Hij de beste en de heiligste was, maar vanwege wat
Hij in Zichzelf was, want welke andere plaats kon de Schepper hebben
door vlees te worden en tijdelijk te verkeren onder zijn schepselen dan
de eerste plaats? En dit laat het ‘want’ dat de verzen 15 en 16 van Ko.
1 verbindt zien.
2c.
Het derde punt waarop de de uitmuntendheid van onze Heer berust
(en laten we niet vergeten dat al deze eisen cumulatief zijn) is dat ‘het
de hele Volheid behaagde in Hem te wonen’ (vs. 19). We horen vandaag
vaak van een ‘ontledigde’ Christus - zichzelf ontledigd, als u het wilt,
maar niettegenstaande dat ontledigd. Maar wat wij nodig hebben
is een volledige Christus, geen lege Christus en het behaagde God
juist ons zo’n Christus te geven. Naar mijn mening komt de vertaling
van Fil. 2:7, ‘He made Himself of no reputation’ (St. vert. : Hij heeft
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Zichzelf vernietigd) beter overéén met de samenhang dan de nieuwere
vertaling, ’Hij ontledigde Zichzelf’. Het was helemaal niet omdat Hij als
God was dat Hij er mee instemde om beroofd te worden, maar van die
bijzondere bestaanswijze die passend en kenmerkend voor Hem was,
als alleen waardig voor God. Ik zou in overweging willen geven dat ‘Hij
maakte Zichzelf onzichtbaar’ 31 beter de gedachte van het gedeelte
overdraagt dan ‘Hij ontledigde Zichzelf’. Hij was altijd en steeds een
Goddelijk Persoon. In Hem woont de hele Volheid van de Godheid
lichamelijk, maar Hij hield het tijdelijk achterwege, in onderdanigheid
aan zijn Vader als de volmaakte Dienstknecht. Het is waar dat alleen in de
opstanding deze volheid kon worden meegedeeld aan de zijnen. Maar
het wás in Hem hier beneden. Hiervan getuigt de apostel Johannnes als
hij zegt, ‘Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als
van een eniggeborene van een vader, vol van genade en waarheid’ (Joh.
1:14) Zijn morele heerlijkheid was alleen zichtbaar voor gezalfde ogen,
maar door die werd het dan ook in volheid gezien.
Nu komen we tot de derde groep, met haar drievoudige openbaring
van de eerste plaats van onze Heer in de opstanding.
3a.
‘Hij is [het] begin, [de] eerstgeborene uit de doden. ‘ (vs. 18) Ik denk dat
deze uitdrukking ‘begin’ verbonden moet worden met die naam van
onze Heer in Openbaring 3:14, ‘het begin van de schepping van God’ dat is natuurlijk van de nieuwe schepping. Dit werd waarheid voor Hem
in de opstanding en staat daarom in nauw verband met de uitdrukking
die volgt in ons gedeelte, ‘de eerstgeborene uit de doden. ’ Als de
eniggeboren Zoon van God was er altijd en moest er altijd een oneindige
afstand zijn tussen Hem en de hoogste van zijn schepselen. Zoals we
zagen, moest Hij als [de] eerstgeborene van [de] hele schepping altijd
‘alleen’ zijn gebleven, als Hij niet ‘in de aarde zou vallen en sterven’;
maar als de eerstgeborene uit de doden is Hij ‘de Eersteling’, het begin
31

De vertaling voorgesteld door Dr. Lightfoot, ‘Hij ontmantelde Zichzelf’ lijkt dit
voorstel te steunen
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van de nieuwe schepping. (1Kor. 15:23). Als zodanig is Hij een sfeer
binnengegaan waar de dood niet langer heerschappij over Hem kan
hebben. Hij was de eerste om de ketenen van de dood te breken en als
Overwinnaar te voorschijn te komen uit het graf en door dit te doen
wordt Hij ‘de eerstgeborene onder vele broeders’, die allen bestemd
zijn om gelijkvormig te zijn aan zijn beeld en om zijn heerlijkheid te
delen. (Rom. 8:29).
3b.
Ten tweede, ‘Hij is het hoofd van de gemeente. ’ Hij heeft de gemeente
liefgehad en Zichzelf voor haar overgegeven opdat Hij haar zou heiligen,
haar reinigend. . . opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk
etc’ (Ef. 5:24-27) Daarom is de gemeente aan Hem onderworpen, van
Hem is de gemeente afhankelijk. Indien religieuze mensen een hoge
dunk hebben van hen die zij zelf als hoofden van hun grote wereldse
systemen hebben aangewezen, hoeveel te meer moesten wij dat
hebben van Hem die God heeft opgewekt en geplaatst heeft aan zijn
rechterhand en als hoofd over alles aan de gemeente, die zijn lichaam
is, gegeven heeft. Hij is, zoals we gezien hebben, ‘de eerstgeborene uit
de doden’ en zijn gemeente wordt genoemd ‘[de] gemeente van [de]
eerstgeborenen’ (Hebr. 12:23).
Er is veel gezegd over het samenkomen op ‘de grondslag van het
ene lichaam. ’ Ik denk dat het schriftuurlijker is en belangrijker om
in onderwerping aan het ene Hoofd samen te komen. Hij moet het
middelpunt zijn van elke ware eenheid. De enige manier om ‘de eenheid
van de Geest’ te bewaren is ‘vast te houden aan het Hoofd’ - niet alleen
aan de waarheid daarvan, hoe belangrijk dat ook is - maar aan het
Hoofd Zelf als de bron van alle voorziening en gezag in de gemeente,
die zijn lichaam is, de Heer Jezus Christus.
3c.
Tenslotte is de Heer de Eerste als de ‘Erfgenaam van alle dingen. ’ Alle
dingen werden ‘door Hem en tot Hem geschapen. ’ Hij is de door God
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aangewezen Heiland, ‘Die God gesteld heeft tot een genadetroon door
<het> geloof, in zijn bloed’ (Rom. 3:25). Hij is de door God aangewezen
‘Hogepriester’, want ‘Christus heeft ook niet Zichzelf verheerlijkt om
hogepriester te worden’, maar God zei tot Hem, ‘U bent mijn Zoon,
Ik heb U heden verwekt’ (Hebr. 5:5). Hij is de door God aangewezen
Erfgenaam - want Hem heeft God gesteld tot erfgenaam van alle
dingen. (Hebr. 1:2). Satan en Adam, die in verantwoordelijke posities
waren faalden, maar de stabiliteit van het universum is van nu af
verzekerd. Want de ‘Erfgenaam van alle dingen’ is de Man van Calvary de goddelijke Schepper en Onderhouder van alle dingen.
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2. DE ZELFVERNEDERING
VAN CHRISTUS
Filippenzen 2:5-6
In het voorafgaande hoofdstuk hebben we enkele van de heerlijkheden
van de Zoon van God, ‘van eeuwigheid tot eeuwigheid’ (Ps. 90:2) de revue
laten passeren. Zeker we hebben Hem in de loop van ons onderzoek
gezien in zijn weg hier beneden als ‘het vlees geworden Woord’ (Joh.
1:14). Maar zelfs zo is Hij niet zo zeer in zijn vernedering en lijdende aan
ons voorgesteld als wel in de innerlijke waardigheid en bekwaamheid
van zijn wonderbare Persoon, niet zo zeer zoals Hij aan de omringende
wereld verscheen, maar zoals Hij verscheen voor het oog des geloofs
en zoals Hij was naar de gedachte van God, Degene van Wie Johannes
zei, ‘wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als
van een eniggeborene van een vader, vol van genade en waarheid.
’(Joh. 1:14). Het gedeelte dat wij op het punt staan te overdenken
(bijna in tegenstelling met het vorige) houdt zich hoofdzakelijk bezig
met wat Hij werd voor de vervulling van de goddelijke voornemens, in
vernedering en gehoorzaamheid tot de dood. Wat meer is, de hoogte
van de heerlijkheid waartoe we Hem verheven zien in verhouding tot
en evenredig aan de diepte van de vernedering waartoe Hij afdaalde.
We kunnen misschien de openbaring van Hem in het gedeelte van
Kolosse vergelijken met de heerlijkheid van de Sjechina in de tabernakel
in de woestijn, maar hier in Filippenzen met het manna buiten op het
zand van de woestijn zelf. In dit diepzinnige gedeelte zijn ongetwijfeld
‘sommige dingen moeilijk te begrijpen, ’ maar de waarheden die het
bevat zijn vandaag de dag bijzonder noodzakelijk. Laten we rekenen op
het onderwijs van de Geest en vasthouden wat geopenbaard wordt.
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De aanleiding tot dit zeer belangrijke gedeelte was beginnend falen
onder de heiligen te Filippi. We hebben aan een dergelijke reden
veel kostbare gedeelten van het Woord van God te danken. Neem
bijvoorbeeld de brief aan de Korinthiërs. Zouden we, menselijk
gesproken, het elfde hoofdstuk hebben gehad als het niet was vanwege
hun wanorde, het dertiende hoofdstuk zonder hun tweedracht, of
het vijftiende zonder de ontkenning door sommigen onder hen van
de opstanding? Dit vergoelijkt natuurlijk de zonde van het falen niet
maar vergroot eerder de genade en de wijsheid van de Heer, door te
zorgen dat zelfs de mislukkingen van zijn volk samen werken voor de
uiteindelijke zegen van de hele gemeente.
De toestand van de heiligen te Filippi was, over het geheel, zo dat het
de apostel vreugde bereidde. Het ‘als’ van het eerste vers - ‘Als er dan
enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde’ - betekent
niet het tegendeel. De apostel had troost onder hen ondervonden,
maar er was een ‘wolkje als eens mans hand’ onder hen, waarvan de
verschijning hem verontrustte. Ze waren niet allen eensgezind (bijv.
hfst. 4:2). Vandaar de vermaning , ‘maakt dan mijn blijdschap volkomen
door hetzelfde te bedenken’ (hfst. 2:2). In het derde hoofdstuk waar
het een vraag van gezegend, hoewel onvolmaakt, christelijk bereiken
is (vs. 11) voert de apostel zijn eigen voorbeeld aan, ‘Weest samen
mijn navolgers broeders’ (vs. 17). Hier, waar hij hen de volmaakte
christelijke maatstaf wilde voorstellen, kan hij alleen op dé Volmaakte
wijzen. ‘<Want> laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus
was’ (2:5). ‘Door overmoed (trots) ontstaat slechts twist’ (Spr. 13:10).
Om in harmonie te leven, moeten we gezind zijn zoals Hij gezind was.
Zo wordt Christus ons in zijn Persoon en werk voorgesteld als het ware
geneesmiddel voor hun falen. Zij die het slachtoffer geworden zijn van
‘De Nieuwe Afval’ zijn dit geworden omdat hun toestand gelijk was
aan die omschreven in het evangelie als ‘leeg, geveegd en geordend’
(Mt. 12:44) - leeg van de waarheid, geschikt gemaakt voor ‘de leugen’.
Ons enig middel om dit te voorkomen is dat bij ons Christus ‘door het
geloof in onze harten woont’ (Ef. 3:17) en dat ‘zijn woord rijkelijk in ons
woont’ (Kol. 3:16). We behoeven zelfs niet de godslasterlijke ideeën
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van vandaag te bestuderen, we moeten die liever vermijden. Evenals
de loods die niet beweerde dat hij grondig bekend was met de rotsen
en riffen, maar alleen met het bevaarbare kanaal, we moeten alleen de
waarheid van God kennen om de dwalingen van de tijd te vermijden.
Om de gelijkenis van onze Heer Zelf te gebruiken: Zij die de stem van
de herder kennen zullen vluchten voor de stem van de vreemde (Joh.
10:5). De stem van de goede Herder is in de gedachten van de schapen
verbonden met voeding , die van de vreemde herder met scheren. . De
ene trekt aan, de andere stoot af.
De Heer wordt ons hier in zijn Persoon en werk in drie aspecten.
voorgesteld:
1. Wat betreft Zijn Eeuwige Toestand: ‘In de gestalte van God zijnde. ’
2. Wat betreft Zijn BEPAALDE Raad: ‘Hij achtte het geen roof God
gelijk te zijn. ’
3. Wat betreft het uitvoeren van zijn bepaalde raad, wat
A. een drievoudige daad van zijn kant insluit:
a.

Zijn Zelfverloochening ‘Hij heeft Zichzelf ontledigd, de gestalte
van een slaaf aannemend. ’

b.

Zijn Vleeswording. ‘de mensen gelijk geworden. ’

c.

Zijn Vernedering ‘Als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf
vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, [tot de]
kruisdood’.

B. Een drievoudig resultaat aan God’s kant:

214

a.

Zijn Verhoging: ‘Daarom heeft God Hem ook uitermate
verhoogd. ’

b.

Zijn Aanwijzing als Heer, ‘en heeft Hem een naam geschonken
die boven alle naam is. ’

c.

Zijn Erkenning en Toejuiching (Acclamatie) door hemelse,
aardse en duivelse wezens.

C. Een drievoudige verantwoordelijkheid aan onze kant:
a.

Wat het Leven betreft: ‘Bewerkt uw eigen behoudenis met
vrees en beven. ’

b.

Wat de Wandel betreft: ‘Doet alles zonder mopperen en
tegenspreken. ’

c.

Wat het Getuigenis betreft: ‘Vertoont het woord van [het]
leven.

1.
Overdenken we eerst DE EEUWIGE TOESTAND van onze Heer, zoals
beschreven in de woorden, ‘in de gestalte van God zijnde. ’ In deze ene
veelzeggende zin tekent de Geest de grootheid van de Persoon van
Christus en de hoogte van de heerlijkheid vanwaar Hij Zich vernederde.
Het is belangrijk om in dit en de volgende verzen de exacte betekenis
van het woord ‘gestalte’ [Gr., morphe] te begrijpen. Het woord heeft
verschillende betekenissen in het Engels. Het betekent vaak eenvoudig
‘vorm’ - bijv. Ezech. 10:8 :’Want bij de cherubs was onder hun vleugels
iets zichtbaar, dat de vorm had van een mensenhand. ’ Maar als wij
zeggen dat een wezen bestaat in een bepaalde vorm, dan verwijzen
we helemaal niet noodzakelijkerwijs naar zijn gedaante, maar we
bedoelen dat dit de gebruikelijke toestand is waarin het voorkomt, of
met andere woorden, zijn gewone ‘wijze’ van bestaan. In deze laatste
betekenis wordt het woord in beide plaatsen in dit gedeelte gebruikt.
‘In de gestalte van God zijnde’ betekent niet dat onze Heer vóór zijn
incarnatie in de vorm van God was, want God is een geest en heeft
vorm noch gelijkenis. Ook sluit het niet in, zoals sommigen abusievelijk
leren, dat Hij toen een zichtbare vorm had, maar dat zijn eeuwige wijze
van bestaan die van God was, en daarin had Hij van eeuwigheid af
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bestaan (want dat is de betekenis van het sterke woord dat vertaald
is met ‘zijnde’), alleen als de Zoon van God, van hetzelfde wezen als
de Vader, niets lager, niets anders dan een goddelijk Persoon. Zoals
Bengel juist gezegd heeft, ‘Hij die in de gedaante van God was, kon
alleen God zijn. ’ Hoe ver zijn wij verwijderd en dat moeten we altijd
zijn, van het volledig begrijpen van wat in ‘God zijnde’ is ingesloten eeuwig zelfstandig bestaan en zelfgenoegzaamheid, onuitputtelijke
bronnen van wijsheid kennis en macht - oneindige volmaaktheid van
heerlijkheden en voortreffelijkheden en hoeveel daarnaast nog meer!
En toch was het Degene die ‘God was’ (Joh. 1:1), die ‘vlees geworden is
en onder ons gewoond heeft’ (Joh. 1:14). Denken we er wel aan dat al
is Hij die was en is in ‘de gestalte van God’ (hoewel nu niet uitsluitend
zo) ook ‘de mensen gelijk geworden is. ’ Wij zijn en zullen altijd alleen
in de gestalte van mens zijn. Hoewel alle gelovigen ‘deelgenoten van
de goddelijke natuur’ (2 Petr. 1:4) worden, ‘voortgebracht naar Zijn
wil door het woord van de waarheid’ (Jac. 1:18), toch zal er altijd
een oneindig verschil zijn tussen de Godheid en de hoogste van zijn
schepselen. Hun heerlijk voorrecht zal zijn Hem altijd te aanbidden,
Hem komt rechtmatig toe hun aanbidding te ontvangen.
2.
Nu volgen de woorden die spreken van DE BEPAALDE RAAD van onze
Heer. Zij zijn zo armzalig weergegeven in de A. V. - ‘achtte het geen
roof God gelijk te zijn. ’ Deze zin is dubbelzinnig zoals ze er staat. Het
kan betekenen dat onze Heer, vóór zijn incarnatie, zich onthield van het
grijpen naar iets wat Hij niet bezat, n. l. gelijkheid met God. Maar we
hebben juist gezien dat Hij ‘in de gestalte van God’ was en daarom gelijk
aan God, zodat deze uitleg niet stand houdt. Weer anderen leggen uit
dat de uitdrukking betekent dat onze Heer het geen roof achtte te zijn
wat Hij werkelijk was, n. l. God gelijk te zijn, maar dit maakt van de
uitdrukking een louter bevestigende verklaring van de waarheid van
de woorden ‘in de gestalte van God zijnde’. Het woord ‘maar’ in het
volgende vers toont dat de zin die we beschouwen geen bevestiging
is van wat eraan voorafgaat, maar voorbereidend is voor wat volgt.
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De vertaling van Alford staaft dit en geeft, naar ik geloof, de werkelijke
betekenis. Hij achtte niet dat zijn gelijkheid met God een zaak was van
roof, ’ of, m. a. w. , iets om aan vast te houden. De leidende gedachte
van het woord vertaald door ‘een zaak van roof’ is niet ‘ontrukken aan
iemand anders, ’ maar ‘ontrukken voor zichzelf’ (Zie het Nw. Test. van
Alford bij Filippenzen) De woorden die we voor ons hebben betekenen
dan dat onze Heer besloot er niet op te staan om, zoals altijd zijn
onbetwist recht was geweest, alleen in gelijkheid met God te zijn.
Wanneer werd dit zijn vast besluit? Dat wordt ons niet meegedeeld.
We zouden de vraag kunnen beantwoorden als we wisten wanneer de
boekrol waarnaar Psalm 40:7, 8 verwijst werd geschreven: ‘Zie, Ik kom;
in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om Uw wil te doen mijn
God. ’ Ongetwijfeld was het één van de eeuwige raadsbesluiten van
God dat dit zo zou zijn. De Heer, van zijn kant, wilde niet staan op zijn
goddelijke waardigheid en rechten, hoewel Hij dit in oneindige mate
had. Wij hebben geen rechten om over te spreken en de man die op
zijn waardigheid staat heeft heel weinig grond om daar op te staan.
Maar zijn er velen die gewillig afstand doen van hun rechten en hun
waardigheid in de handen laten van Hem ‘die rechtvaardig oordeelt’?

217

Zie, Mijn Knecht

3. ZELFVERLOOCHENING,
INCARNATIE EN
VERNEDERING
Filippenzen 2:7-8
De bepaalde raad van onze Heer, waarnaar we verwezen hebben, sluit
voor Hem drie dingen in.
a. Zelfverloochening.
‘Hij heeft Zichzelf vernietigd (ontledigd), de gestalte van een slaaf
aannemend’ (vs. 7) De vertaling van de AV past, naar mijn oordeel
zoals ik boven heb gezegd, in het verband en bij de feiten beter dan de
vertaling van de RV. De verandering was eerder één van relatie dan van
recht. Hij was altijd een goddelijke Persoon, maar Hij deed afstand van
zijn recht om ALLEEN in de gestalte van God te zijn, door ‘de gestalte
van een slaaf’ aan te nemen. Dit betekent niet dat Hij door het laatste
aan te nemen ophield in de eerste relatie te zijn. Hij ontledigde Zichzelf
niet van zijn goddelijke Rechten. Die waren een deel van Hemzelf. Het
is waar, de heerlijkheid die Hij had bij de Vader vóór de wereld was, was
bij Hem gesluierd en Hij was vol morele heerlijkheid. Blinde leraars met
hun ongegronde theorieën van de ‘Kenosis, ’ 32 zouden Hem ‘helemaal
als één van henzelf’ willen maken, of zelfs lager. Maar van wie van hen
kon worden gezegd, ‘Nu weten wij dat u alles weet’ (Joh. 16:30), of wie
van hen bezat het goddelijke voorrecht, niet alleen om ‘alle mensen te
kennen, ’ maar zelfs te weten ‘wat in de mens was’ (Joh. 2:24, 25; Jer.
17:10). Hij had het goddelijke bewustzijn van zijn eigen onfeilbaarheid.
32
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Een zelfstandig naamwoord van het Griekse werkwoord, letterlijk vertaald, ‘Hij
ontledigde Zichzelf. ’

Wat karakteriseert het ware volk van God in iedere eeuw meer, dan
een nederig besef van onvolmaaktheid en onwaardigheid, of wat werd
door het onderwijs van onzeHeer meer ingeprent? Toch herroept
Hijzelf nooit een woord, betreurt geen daad, en erkent ook geen fout.
Zulke uitspraken als ‘Ik wenste dat ik had, of niet had’, ‘had ik geweten,
ik zou niet’, komen helemaal niet voor in zijn uitlatingen. Bovendien,
zoals terecht is opgemerkt, zoeken we tevergeefs in de verhalen van
de uitspraken van onze Heer naar een hele groep uitdrukkingen die
algemeen zijn in de alledaagse taal van alle mensen, - uitdrukkingen
als ‘ik denk’, ‘ik geloof’, ‘ik veronderstel’, ‘ik hoop’. Daarentegen, zijn
spreken werd altijd gekenmerkt door zekerheid en tot zijn vijanden
kon Hij zeggen, ‘Wie van u overtuigt Mij van zonde?’ (Joh. 8:46).
Sprekende over zijn verhouding tot zijn Vader zegt Hij: ‘Ik doe altijd
wat Hem welbehaaglijk is’ (Joh. 8:29) Niettemin, zo volkomen was het
wegcijferen van Zichzelf, dat Hij, hoewel Hij ‘de kracht van God’ was,
‘niets kon doen van Zichzelf’ (Joh. 8:19). Zijn leer was niet van Hemzelf,
maar van zijn Vader die Hem gezonden had (Joh. 7:16). Hoewel Hij
‘het vleesgeworden Woord’ was, kon Hij alleen de woorden van de
Vader spreken. Hij verwierp geheel alle initiatief en originaliteit en was
altijd tevreden om de dienstknecht van de Vader te zijn. Laten we wel
opmerken dat de uitdrukking ‘[de] gestalte van een slaaf aannemend’
niet betekent dat Hij alleen in zijn optreden een dienstknecht werd,
maar behalve ‘zijnde in de gestalte van God’ werd Hij werkelijk de
afhankelijke en gehoorzame slaaf. Hoewel ‘alle dingen wetende’, kon
Hij zeggen, ‘zoals Ik hoor, oordeel Ik’ (Joh. 5:30), ‘Mijn leer is niet van
Mij, maar van Hem die Mij heeft gezonden’ (Joh. 7:16) en ‘Wat Ik dan
spreek, spreek Ik zó als de Vader Mij heeft gezegd’ (Joh. 12:50). Hoewel
Hij voor alle dingen bekwaam is, spreekt hij zo over Zichzelf, ‘De Zoon
kan niets doen van Zichzelf, tenzij Hij de Vader iets ziet doen’ (Joh.
5:19), ‘De Vader die in Mij blijft, Die doet de werken’ (Joh. 14:10), ‘Ik
doe ook zó als de Vader Mij heeft geboden’ (Joh. 14:31). Hoewel zijn wil
volmaakt was, kon Hij werkelijk zeggen, ‘Ik doe (zoek) niet mijn eigen
wil’ (Joh. 5:30; 6:38). Hij wilde zijn macht niet gebruiken om brood van
stenen te maken hoewel Hij, als de Zoon van God, van dezelfde stenen
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kinderen voor Abraham kon verwekken. (Mt. 3:9) Hij had het recht de
troon op te eisen, maar Hij eiste zelfs geen plaats op om zijn hoofd neer
te leggen. God had andere dienstknechten gehad, maar het ‘ik’ en de
zonde hadden altijd, tot op zekere hoogte, hun schitterendste dienst
bedorven. Hier was alles volmaaktheid en Jahweh zou alle ogen op Hem
vestigen met de woorden, ‘Gij zijt mijn knecht die Ik verkoren heb’ (Jes.
43:10), alsof er geen anderen waren dan Hij. Het is zeer belangwekkend
om het verschil op te merken van het woord vertaald met ‘slaaf’-.
doulos - en dát vaak vertaald met dienaar - diakonos. Beide woorden
komen voor in het eerste vers van onze brief. Paulus noemt zichzelf en
Timotheüs ‘slaven van Christus Jezus’ en hij richt zich onder anderen
tot ‘de diakenen’ of de dienaars in de gemeente te Filippi. Een diaken
(van een woord wat betekent ‘volgen’) is iemand gezien in relatie tot
een bepaalde speciale dienst waartoe hij geroepen is en waarvoor hij
geschikt is. Paulus noemt zichzelf en Apollos bijvoorbeeld ‘diakenen’
(Grieks) door wie u tot geloof gekomen bent (1Kor. 3:5) In Rom. 15:8
wordt over de Heer Jezus gesproken als ‘de (‘diaken’) dienstknecht der
besnijdenis. . . om de beloften van de vaderen te bevestigen ‘ en Paulus
zegt tot Timotheüs, - die een gezondene door de apostel en ongetwijfeld
een ‘bisschop’ of opziener is - (hoewel abusievelijk in een voetnoot in
sommige van onze Bijbels de eerste bisschop van de Efeziërs genoemd,
wat past anders bij de opzieners van Hand. 20:28, R. V. ?) -’als je deze
dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus
Jezus zijn’ (1 Tim. 4:6). Ik haal uit de vele voorbeelden slechts deze drie
aan, om te laten zien dat het helemaal onschriftuurlijk is een diaken
te beschrijven als een ondergeschikte ambtsdrager in de gemeente, of
zelfs de naam, alleen of in de eerste plaats, toe te passen op iemand
die het geld van een gemeente beheert, hoewel een diaken iemand kan
zijn die dit doet. De broeder die bijvoorbeeld een evangeliesatiedienst
doet, een Bijbellezing houdt, een boek schrijft waar behoefte aan is,
of geld verdeelt onder de armen, is een diaken met betrekking tot zijn
bijzondere dienst. Een doulos of slaaf te zijn gaat veel verder. Hier wordt
de man meer gezien in relatie tot zijn Meester, dan tot de bewezen
dienst. Hij is het persoonlijk bezit van zijn Eigenaar. Of zijn Meester hem
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werk te doen geeft of niet maakt geen verschil. Hij is niet van zichzelf,
hij moet zich vrijhouden voor het gebruik door zijn Meester. Zijn werk
is nooit af. Dag en nacht is hij de doulos - de slaaf - van zijn Meester.
De Heer Jezus was werkelijk de diakonos (dienaar) van de mens. ‘Hij is
niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. ’(Mt. 20:28),
maar Hij was nooit de slaaf van de mens. Hij was altijd in daad en in
waarheid de slaaf van zijn God - en daartoe worden wij ook geroepen.
Helaas, hoe traag zijn wij om op te klimmen tot alles wat in die naam
is inbegrepen! Laten we ook niet het goddelijk bevel vergeten ‘U bent
voor een prijs gekocht, wordt geen slaven van mensen’ (1 Kor. 7:23).
b. Incarnatie
Het tweede gevolg van de bepaalde raad van onze Heer was zijn
incarnatie of vleeswording: ‘Hij werd de mensen gelijk’ . Deze woorden
kenmerken de speciale toestand waarin onze goddelijk Heer was om
de zijn Hem toebedeelde dienst als slaaf van Jahweh uit te voeren. ‘De
mensen gelijk geworden’! Het is denkbaar dat Hij had kunnen afdalen
tot het peil van de aartsengel en God gediend had kunnen hebben in
de majesteit van een Michael. Dit zou ‘een wegcijferen van Zichzelf’
geweest zijn voor Hem die in de gestalte van God was. Maar ‘Hij neemt
niet engelen aan, maar Hij neemt [het] nageslacht van Abraham aan’
(Hebr. 2:16) en daarom ‘moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk
worden’ en deelnemen aan bloed en vlees. Hij, de goddelijke Persoon,
die van eeuwigheid af alleen in de gestalte van God geweest was, nam
nu Zelf een volmaakte menselijke natuur aan en werd, niet alleen in
voorkomen maar in werkelijkheid, MENS, met een werkelijk menselijk
lichaam (Hebr. 10:5), een menselijke ziel (Joh. 12:27) en een menselijke
geest (Luc. 23:46). Eén Persoon, met twee verschillende en volmaakte
naturen, de goddelijke en de menselijke - die nooit te scheiden zijn.
Behalve zijn souvereine goddelijke wil had Hij een menselijke wil die,
hoewel volmaakt, nooit de uiteindelijke beweegreden van zijn handelen
was, maar altijd onderworpen was aan die van de Vader. In de hof van
Gethsemane zien we de Heilige en Vlekkeloze terugschrikken voor het
kontakt met de zonde en voor de daaruitvolgende verlatenheid van een
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heilig God. Gethsemane was in geen enkel opzicht de plaats van het
dragen van de zonde of van verzoening, maar ongetwijfeld drukten door
levendige voorsmaak de oneindige en onuitsprekelijke verschrikkingen
van Golgotha op Hem in de hof. Hij ging niet naar het kruis, zoals zuiver
menslijke helden hun lot tegemoet gingen, in zalige onwetendheid van
wat het met zich mee zou brengen. Niet alleen moest Hij het weten,
zoals Hij alle dingen wist, maar dat verschrikkelijke wezen dat de macht
van de dood had, hoewel niet over Hem, zou met al zijn satanische
macht proberen om die beangstigde ziel te doordringen van wat de
beker des toorns betekende. Dat Hij niet werkelijk de beker dronk in
Gethsemane is, naar ik geloof, volkomen zeker en niet minder duidelijk
is het dat de beker in zijn diepste betekenis geen lijden was dat van
de kant van de mens of mogelijkerwijs door de haat van de Satan kon
worden toegediend, maar de volledige ervaring van de toorn en het
oordeel van Gód over de zonde die het ‘tot zonde gemaakt’ en ‘onze
zonden dragende’ op het kruis ten gevolge zou hebben. De uiterste
hevigheid van de ervaring van dat vooruitgevoelde lijden kunnen we
afleiden uit de woorden, ‘En terwijl Hij in zware strijd raakte, bad Hij
des te vuriger. En zijn zweet werd als grote bloeddruppels, die op de
aarde vielen’ (Luc. 22:44) met de angstige uitroep, ‘Vader, als U het
wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg!’ (Mt. 26:39). En toch, nooit
was zijn wil meer onderworpen dan op dat moment, want Hij voegt
er aan toe, ‘moge evenwel niet mijn wil maar de uwe gebeuren’ (Luc.
22:42) . Dit alles laat zien dat hoewel we de essentiële Godheid van
onze Heer Jezus Christus niet angstvallig genoeg kunnen vasthouden
en verdedigen, we niet minder krachtig de fundamentele waarheid van
zijn werkelijke en vlekkeloze mensheid moeten vasthouden.
c. Vernedering
Het derde wat betrokken is bij het besluit van onze Heer om niet te
staan op gelijkheid met God was zijn vernedering. ‘En uiterlijk als een
mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend
tot [de] dood, ja, [tot de ] kruisdood. ’ Het woord dat hier vertaald
is met ‘uiterlijk’ (schema ) verwijst naar de uiterlijke gelijkenis der
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dingen, wat alleen tijdelijk in karakter kan zijn, in tegenstelling met
het woord voor ‘gestalte’ (morphe ) wat, zoals we hebben gezien,
het essentiële ‘innerlijke wezen’ betekent wat niets anders dan
bestendig kan zijn. Belangwekkend is de studie van de werkwoorden
die door deze twee woorden worden gevormd en bevestigt volledig
het bovengenoemde onderscheid. Zo wordt in Rom. 12:2 de christen
vermaand niet ‘gelijkvormig te worden aan deze wereld’ - d.w.z. ,
niet de uiterlijke gelijkenis van een wereldling aan te doen (dit is het
werkwoord samengesteld met schema ), maar ‘wordt veranderd [hier
wordt het werkwoord morphe gebruikt] door de vernieuwing van uw
denken. ’ In 2 Kor. 11:14, waar van Satan wordt gezegd dat hij ‘zich
voordoet (transformeert) als een engel van het licht’ is de vertaling
ongelukkig, want het is het werkwoord dat gevormd wordt uit het
oppervlakkige woord schema in het origineel, zijn gelijkenis aan een
engel van het licht is natuurlijk niet innerlijk en duurzaam, maar
uiterlijk en voorbijgaand. Maar in 2 Ko. 3:18 waar van de gelovige
wordt gezegd dat hij ‘naar hetzelfde beeld veranderd wordt, ’ wordt
de diepe essentiële stam morphe gebruikt. Waarom wordt dan hier
het oppervlakkige woord ‘uiterlijk (schema ) als een mens’ gebruikt?
Het kan er op lijken dat de werkelijkheid van de mensheid van onze
Heer in twijfel getrokken wordt, maar dat is niet zo. Wat het insluit is
dat Hij, voor de omringende wereld, een gewoon mens leek en niets
meer. De religieuze kunst schildert Hem af als een stralende halfgod
(inderdaad, zelfs van een apostel is de gebruikelijke hoofdbedekking
een stralenkrans), maar geen straal van goddelijke heerlijkheid scheen
van dat gezicht dat ‘zozeer misvormd, niet meer menselijk’ was.
(Jes. 52:14). Voor de wereld was Hij de zoon van Jozef en Maria, de
timmerman van Nazareth of op zijn best de profeet van Galilea. Toen, in
1697, Peter de Grote bij het streven naar kennis werkte in de kledij van
een eenvoudige scheepstimmerman op de kade van Amsterdam, wist
men toch dat hij de Tsaar was en ongetwijfeld werd zijn minzaamheid
toen wel op prijs gesteld. Het is niet zo moeilijk om een lage plaats in
te nemen als alle aanwezigen weten dat we een veel hogere kunnen
opeisen, het is mogelijk om trots te zijn op onze nederigheid en
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‘De trots die de duivel het liefste ziet
is de trots die nederigheid na-aapt’.
Maar wie had kunnen denken dat de baby in de kribbe van Bethlehem
‘het Kind’ was voorzégt door Jesaja, die genoemd zou worden
‘Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst’?
(Jes. 9:5 St. vert. ) Toch ‘aanbaden Hem’ de wijzen die door God waren
onderricht. (Mt. 2:11). Voor de jachtende menigte van de aanbidders
in de tempel kon het Kind in de armen van Simeon slechts nog een
‘kind van veertig dagen’ zijn geweest, voor de bejaarde heilige was Hij
‘de Christus van God’, ‘de behoudenis die Hij had bereid. ’(Luc. 2:30,
31) Zo was Hij tijdens zijn aardse dienst vermoeid, hongerig, dorstig en
beproefd. Hij bewoog Zich onder de mensen, ja, onder tollenaars en
zondaars, ‘uiterlijk als een mens. ’ Hij begunstigde de mensen niet, ook
zocht Hij hun gunst niet. Hij was de Zachtmoedige en de Nederige, die
rondging goed doende en alleen de heerlijkheid van de Vader zocht.
Dit alles was waar van Hem, maar zijn vernedering ging verder. ‘Hij
was gehoorzaam tot [de] dood, ja, [tot de] kruisdood. ’ Er is wel, in
kontrast hier-mee, gezegd dat ‘Adam ongehoorzaam was tot de dood.
’ Zijn dood was de vrucht van zijn ongehoorzaamheid, maar onze Heer
legde in gehoorzaamheid aan de wil van de Vader ‘zijn leven af opdat
Hij het weer zou nemen’ (Joh. 10:17). Zoals we zagen was zijn lichaam
een werkelijk menselijk lichaam, in staat om te sterven zoals Hij aan
het kruis bewees, maar een vroegtijdige dood gedurende zijn dienst of
in de hof van Gethsemane was een feitelijke onmogelijkheid. De leer
die het tegendeel beweert doet evenzeer afbreuk aan de Persoon van
Christus als ze in strijd is met het Woord van God. De hand van hen die
zijn moordenaars trachtten te zijn werd altijd ontweken door goddelijke
vooruitziendheid (bijv. Mt. 2:13) of tegengehouden door goddelijke
macht (bijv. Luc. 4:30; Joh. 8:59). Het is een feit dat de dood op Hem
geen recht had. Zijn lichaam was niet onderhevig aan ontbinding in de
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betekenis van er aan onderworpen te zijn. 33 Toch was het ten einde te
sterven dat Hij deelnam aan vlees en bloed, hoewel Hij volkomen wist
wat de beker inhield. ‘Hij was gehoorzaam tot [de] dood, ja [tot de]
kruisdood. ’ En zo ging Hij naar Golgotha - de plaats van verwerping,
van wreed lijden en van het tot het uiterste verduren voor de zaak
van de gerechtigheid door de handen van de mens, de plaats van het
brandoffer waar Hij Zichzelf geheel aan God
Nu de andere kant, niet minder belangrijk dan het eerste. In Mt. 14:25
zien we dat ‘Jezus... op de zee liep’. Verder lezen we in Mc. 16:18 ‘Met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als zij iets dodelijks
drinken, zal het hun geenszins schaden. ’ En in Lucas 10:19 zegt de
Heer tot zijn discipelen, ‘Zie, Ik heb u de macht gegeven op slangen en
schorpioenen te treden en over alle kracht van de vijand, en niets zal
u enige schade toebrengen, ’ waaraan wij zijn woorden uit Joh. 10:18
kunnen toevoegen, ‘Niemand neemt het [zijn leven] van Mij, maar Ik
leg het uit Mijzelf af’ .
Het is moeilijk om in te zien welk nuttig doel gediend kan worden
door dergelijke speculatieve vragen over de Persoon van de Heer op
te werpen, zelfs als zij niet de vraag schijnen op te werpen of God’s
voornemens veilig waren in zijn eigen handen. Ik geloof dat het ware
33

Er zijn vragen, waarvan de nutteloosheid slechts gelijk is aan hun oneerbiedigheid,
over welke verschillende veronderstelde ongelukken op het lichaam van onze
Heer van invloed hadden kunnen zijn geopperd door bepaalde personen die,
naar ik vrees, bezig zijn met ketterijjacht. Ik ben zo vrij iedereen die door zulke
betwistbare vraagstelling is verontrust aan te raden om zich nauwkeurig aan de
woorden van de Schrift te houden, zorgvuldig alle pogingen tot omschrijving
te vermijden daar waar de Schrift zwijgt. Zo zegt, bijv. , Mt. 2:13, ‘Sta op, neem
het kind ... en vlucht naar Egypte. ... ; want Herodes zal het kind zoeken om het
om te brengen. ’ En vs. 20, ‘Ga naar het land Israël; want zij die het kind naar
het leven stonden, zijn gestorven. ’ En Joh. 8:59, ‘Zij namen dan stenen op om
ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich, ’ etc. Dit geeft ons één kant van
de waarheid en een heel werkelijke kant. Zij die er losjes overheen lopen, in
hun verlangen om dwaling te vermijden, lopen meer gevaar dan zij verwachten
om verzeild te raken in de tegenovergestelde ketterij van het Doceticisme, wat
ontkent dat de Heer een werkelijk lichaam heeft.
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antwoord op deze speculaties betreffende wat gevolgd zou zijn, als
bepaalde gebeurtenissen plaatsgevonden hadden, eenvoudig is, ’Ze
hebben niet plaats gevonden. ’gaf en Hem volmaakt verheerlijkte. De
plaats van het zondoffer, ‘buiten de legerplaats’ (Lev. 4:12) waar Hij het
uit moest roepen, ‘in het stof des doods legt Gij mij neer’ (Ps. 22:16).
Het was daar waar Hij ‘voor alles (of ‘ieder’) de dood smaakte’ (Hebr.
2:9), het was daar waar Hij ‘een vloek werd’ voor hen ‘die onder de
wet waren’ (Gal. 3:13; 4:5), het was daar waar Hij ‘voor ons tot zonde
gemaakt werd, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God
in Hem’ (2 Kor. 5:21), het was daar waar Hij de macht van de duivel
vernietigde, het was daar waar, zoals op de zondebok, de zonden en
de overtredingen van zijn volk op Hem werden gelegd, het was daar
waar ‘Hij <door Zichzelf> [de] reiniging van de zonden tot stand heeft
gebracht’ (Hebr. 1:3) en ‘eeuwige gerechtigheid bracht’ (Dan. 9:24).
In het gedeelte dat voor onze aandacht staat (Fil. 2) is, denk ik, de
gedachte meer in het bijzonder, het kruis gezien als de plaats van totale
onderwerping aan de wil van God, het toppunt van zijn vernedering.
Het was ‘de gezindheid die in Christus Jezus was’ die Hem leidde tot
deze volkomen onderwerping en in deze zin worden wij geroepen ‘een
gezindheid te hebben zoals Hij gezind was. ’ Maar ons wordt nooit
gevraagd om naar het kruis te gaan als de plaats van verzoening, zelfs
waren we absoluut niet tot zoiets. in staat.
Rest ons nu nog om kort de overblijvende punten van dit fundamentele
onderwerp te beschouwen
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4. DE DRIEVOUDIGE
BELONING
Filippenzen 2:9-11
We hebben gezien dat de uitvoering van het goddelijk voornemen voor
onze Heer leidde tot het drievoudige gevolg van zelfverloochening,
vleeswording en vernedering. We zullen nu nota nemen van de
drievoudige beloning die Hij van God ontving als gevolg van zijn
vernedering:
•

Zijn verhoging;

•

Zijn onderscheidende naam en;

•

Zijn erkenning.

a. Zijn Verhoging
‘Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd. ’ Werkelijk, Hij is
Degene in Wie de Vader zijn welbehagen had om Hem te eren. Hij heeft
Hem uit de doden opgewekt en Hem heerlijkheid gegeven in de hoogste
plaats die de hemel verschaft, zelfs in de troon van de Vader. Als Zoon
des mensen is Hij die heerlijkheid binnengegaan die Hij reeds als Zoon
van God genoot voor de wereld begon. Hij die ‘Zichzelf vernederde’ is
‘ver-hoogd’ in tegenstelling met dat vreselijke wezen dat ‘volmaakt van
gestalte - vol van wijsheid, volkomen schoon’ was (Ez. 28:12) en wiens
hart hoogmoedig geworden was vanwege die schoonheid en wiens
griezelige weg van opstand en van zelfverhoging slechts zal eindigen
in de poel van vuur, als de meest verachte van God’s schepselen -
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voor eeuwig vernederd, als het gevolg van zijn zelfverhoging. Maar
wij zien de Jezus van Calvary, die Zichzelf vernederend heeft, nu ‘met
heerlijkheid en eer gekroond’ (Hebr. 2:9).
b. Zijn Onderscheidende Naam
‘en Hem de Naam geschonken die boven alle naam is. ’ ‘God heeft
deze Jezus... zowel tot Heer als tot Christus gemaakt’ (Hand. 2:36)
Menigeen, indien gevraagd wat deze naam is die boven alle naam is,
zou antwoorden - Jezus. Maar dit is zeker niet waar. De naam Jezus
werd door de engel gegeven voordat Hij ontvangen was, terwijl ze in zijn
geval werkelijk een speciale en gezegende betekenis mee kreeg, want
‘Hij zal zijn volk behouden van hun zonden’ (Mt. 1:21) hoewel de naam
zelf in Joodse families heel algemeen was. Dezelfde grondslag komt
voor in de namen Jozua en Hosea uit het Oude Testament en in Ko. 4:11
lezen we van een bekeerde Jood die ‘Jezus’ heette en de familienaam
‘Justus’had, de rechtvaardige. De naam ‘Jezus’ is inderdaad als ‘zalving
uitgegoten’ voor de gevoelens van de verlosten, maar die naam werd
gegeven vóór zijn vleeswording, terwijl de naam waarnaar hier verwezen
wordt, werd verleend als een speciale handeling van goddelijke gunst
na zijn kruis en vernedering. Wat is de naam dan die boven alle naam
is, anders dan de naam van ‘Heer?’ En dit wordt bevestigt door vers
11 - ‘opdat. . . elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is. ’ Het zou
goed zijn indien allen dit niet vergaten en als jonge gelovigen in het
bijzonder het ingeprent kregen om niet te spreken over ‘Jezus’, maar
met de grootste eerbied over ‘De Heer Jezus. ’ Dode koningen verliezen
hun titels. We spreken over Willem de Veroveraar, Henry 8th. , maar
als getrouwe onderdanen van de koning zou het normaal geweest zijn
te spreken van koning Willem of koning Henry of eenvoudig van ‘de
koning. ’ Zeker geen onderdaan zou het wagen de titel weg te laten in
de tegenwoordigheid van een levende souverein. Het is te vrezen dat
zij die gewoonlijk spreken over ‘Jezus’. of ‘Jezus van Nazareth’ en Hem,
voor wie ‘de Serafs hun aangezicht bedekken, ’ aanspreken als hun
‘oudste broeder, ’ nog een zeer gebrekkig denkbeeld hebben van zijn
majesteit - indien ze Hem, inderdaad, wel ooit gekend hebben als hun
228

Heer. Er zijn enkele gedeelten in de brief waar, - ten einde er de nadruk
op te leggen dat Degene waar over gesproken wordt Dezelfde is die, in
nederige gedaante, op deze aarde wandelde, - de naam Jezus alleen
voorkomt - bijv. , Hebreeën 2:9, ‘Wij zien Jezus, ’ of Hebreeën 12:2,
‘ziende op Jezus’ - maar in de overgrote meerderheid van de gevallen
wordt de titel van ‘Heer’ er aan toe gevoegd zodat het derde resultaat
kan volgen.
c. Zijn Erkenning en Toejuiching
‘opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt. . . en iedere tong
belijdt dat Jezus Christus Heer is. ’ Indien in de gemeente van Kolosse
iemand had gesproken over Jezus, zouden sommigen kunnen hebben
gedacht dat christenen te Kolosse die zo heetten werden bedoeld,
maar allen zouden de verwijzing direct hebben begrepen als ‘de Heer
Jezus’ werd gezegd. Ongetwijfeld heeft de hele hemel Hem reeds als
Heer toegejuicht en op aarde belijden allen die uit God geboren zijn
zijn naam en erkennen zijn rechten. Eénmaal moet het hele universum
vrijwillig of gedwongen zijn rechten erkennen en voor zijn gezag buigen.
Let op de drie groepen die hier vermeld worden: ‘Die in de hemel en
die op de aarde en die onder de aarde zijn. ’ Er is opgemerkt - en het is
van groot belang indien we de dodelijke ketterij van het Universalisme
willen vermijden, - dat in Ef. 1:10, waar het een kwestie is van ‘alle
dingen onder één hoofd samen te brengen in Christus, ’ en in Ko. 1:20,
waar het ‘de verzoening van alle dingen met God’ is waar het oog op
gericht is, de uitspraak ‘alle dingen’ op twee wijzen begrensd is - ten
eerste, tot hen die de werkelijke voorwerpen zijn van de genade van
God en ten tweede, tot de dingen in de hemel en op de aarde. Wat
de eerste beperking betreft weten we dat er mensen op aarde zijn die
helaas nooit ‘samengebracht zullen worden in Christus’ noch ‘verzoend
met God’ worden. Maar wat het tweede betreft merken we op dat hier,
waar het enkel een kwestie van onderwerping aan de Heer Jezus is,
‘de dingen die onder de aarde zijn’ ingesloten zijn. Sommigen hebben
geleerd dat wat bedoeld wordt met ‘dat elke knie zich buigt in de naam
van Jezus’ is, dat voortaan allen bidden en danken in zijn naam, maar
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hebben wij enig schriftuurlijk gezag om te veronderstellen dat de
‘dingen in de hemel’ wel bidden? En hoe is het in ieder geval mogelijk
zich voor te stellen dat ‘die onder de aarde’ -(óf we nemen aan, zoals
boven, dat ze ‘duivelse wezens’. zijn, óf zoals anderen eenvoudig ‘de
doden’) - dit doen? ‘Gebeden offeren’ is iets dat in heel beperkte zin
zelfs alleen waar is voor ‘die op de aarde’ zijn. Hier wordt voorgesteld
dat God een speciale en buitengewone eer bewijst aan de Heer Jezus.
Ik vraag: Zou het gepast zijn te verklaren dat dit alleen betekent dat zij,
die in de hemel, op de aarde, of onder de aarde zijn, hoe weinigen dit
ook mogen zijn die bidden, dit voortaan doen in de naam van Jezus?
Ik geloof dat de bewoordingen van de verklaring absoluut zijn en geen
bepaalde beperkte en speciale groep aanduiden, maar állen die worden
genoemd in de verschillende gebieden. Bovendien, - in plaats van aan te
nemen dat de woorden ‘in de naam van Jezus’ betekenen ‘de naam van
Jezus gebruiken in gebed, ’- is het niet veel meer in overeenstemming
met de zin van het gedeelte om het op te vatten in de betekenis van
‘krachtens zijn gezag’? We hebben veelvuldige voorbeelden van dit
gebruik van de uitdrukking ‘in zijn naam’, bijvoorbeeld in Handelingen
10:48, waar Petrus beveelt om Cornelius en zijn vrienden ‘te dopen in
de naam van Jezus Christus’. Ik denk dat de ware betekenis van dat
gedeelte is dat, vroeg of laat, het gehele universum zal erkennen dat
‘Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God [de] Vader. ’ Gelukkig
zij die dit nu al doen!
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5. DE DRIEVOUDIGE
VERANTWOORDELIJKHEID
die er mee verbonden is Filippenzen 2:12-16
Het onmiddellijk gevolg van dit alles heeft duidelijk de bedoeling, zoals
vers 5 stelt, ‘Dat die gezindheid in ons moet zijn, die ook in Christus
Jezus was’, maar de gevolgen van een echt leren van Christus zoals aan
ons voorgesteld wordt in dit opmerkelijk gedeelte, kan in alle opzichten
niet zonder invloed blijven op onze christelijke ervaring.
We hebben gezien dat het uitvoeren van de wil van de Vader van de
kant van Christus een drievoudige zelfverloochening meebracht en Hem
een drievoudige beloning bezorgde. We kunnen ook zeggen, dat wat
Hij gedaan heeft brengt voor ons een drievoudige verantwoordelijkheid
met zich mee. Dienovereenkomstig begint de volgende paragraaf met
het deductieve (afleidende) woord ‘Daarom’.
Eerst, wat betreft het Leven: ‘Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees
en beven uit. ’ Er waren slechts tien jaar voorbijgegaan sinds Paulus
te Filippi gevangen had gezeten. Onder hen die deze woorden zouden
lezen zou daarom heel goed mogelijk de gevangenbewaarder uit Filippe
van Handelingen 16 kunnen zijn. Hij zou zich dat nachtelijke toneel goed
kunnen herinneren en zijn angstige uitroep - toen hij ontwaakte uit de
levenslange sluimering - en het gezegende antwoord van vrede dat hij
ontving: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden’ (vs. 31).
Altijd sinds die gedenkwaardige nacht moest hij hebben geweten wat
het was, de redding van zijn ziel te hebben ontvangen. Nu leest hij een
woord van andere strekking - ‘Bewerkt uw eigen behoudenis uit. ’ Rust
niet tevreden door het je eigen te noemen! Geef uzelf over aan God,
‘want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om
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zijn welbehagen’ (vs. 13) Behoudenis wordt hier, zoals in veel andere
gedeelten van het Nieuwe Testament, gezien als iets dat nog niet
voltooid is.
Vervolgens, wat betreft de Wandel: ‘Doet alles zonder mopperen en
tegenspreken’ (vs. 14) Mopperen en tegenspreken zijn symptomen van
afwijking van de Heer en zij gebeuren in deze morele orde - eerst met
een zweem van zonde, dan de zonde met lawaai en getier. Als we lezen
in Mc. 9:33, 34, dat de Heer in het huis te Kapernaüm vraagt, ‘Wat hebt
u onderweg overlegd?’, dan is het duidelijk dat zij uit hun gedragslijn
gevallen waren en bij hun Heer ten achter raakten. Hadden ze met
Hem op één lijn gestaan dan konden ze, tot hun schande, onderweg
geen woorden hebben gehad over wie de grootste was. Als wij zonder
voldoende schriftuurlijke grond onderweg ruzie krijgen met onze
broeders, is dit dan geen teken dat we ook niet meer op één lijn staan
met de Heer?
En ten slotte, wat betreft het Getuigenis. We horen in deze dagen
veel van een opleving - en het zij verre van mij om te zeggen dat het
niet akelig nodig is. In sommige gevallen worden grote inspanningen
gedaan om het ‘op touw te zetten, ’ in ander gevallen om het ‘voort te
zetten’, maar zonder veel resultaat. Kan het niet zijn dat de kanalen zijn
verstopt door onze waardigheid, kwaadsprekerij en afgunst? O, hadden
we maar meer van de liefde die liever bedekt dan die kritiek maakt op
de fouten van onze broeders! Dan zouden we in staat zijn het Woord des
Levens met toenemende kracht en misschien met toenemende zegen
te vertonen, ‘temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder
wij (u) schijnen (schijnt) als lichten in de wereld’ (vs. 15). Moge dit zo
zijn bij het gehele volk van God terwijl wij ‘de Heer Jezus als Heiland
verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot
gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking
van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen’! (Fil.
3:21).
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Zie, Mijn Knecht

234

235

