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Alleen Lucas vertelt de geschiedenis van
de twaalfjarige Jezus in de tempel (Luc.
2:41-52). Verder is ook opvallend dat Lucas
met deze geschiedenis erop wijst dat er een
verandering plaats vindt in het denken over
de Heer. In vers 40 staat: “Het kind nu groeide
op en werd gesterkt, vervuld met wijsheid; en
de genade van God was op Hem”. Lucas lijkt
te willen beschrijven dat ook de omgeving,
het milieu, de Heer sterkte en vervulde met
wijsheid.
Jozef en Maria deden er in ieder geval
alles aan om dat te bewerkstelligen. Ze
volbrachten alles volgens de wet van God
en gingen jaarlijks op naar Jeruzalem. Op
de weg naar Jeruzalem zongen de pelgrims
bedevaartsliederen. Dat zijn de psalmen 120
tot en met 134. “Ik was verheugd, toen men
mij zei: Laten wij naar het huis des Heren
gaan. (…) waarheen de stammen opgaan,
de stammen des Heren” (Ps. 122:1-4). Een
betere omgeving voor een kind om op te
groeien is er niet. Toch waren er bij Jozef
en Maria bepaalde gewoonten en een zeker
verwachtingspatroon ingeslopen. Hebben
zij wel echt rekening gehouden met de
vraag: “Wat betekent deze dienst van u?” (Ex.
12:26-27).

was in gewoonte. Ze hadden vergeten Wie
het was, die ze twaalf jaar geleden in hun
handen hadden gehouden in de tempel. Ze
waren trouw geweest en hadden alles zo
goed mogelijk gedaan, maar de dagen voor
deze zorg waren voltooid. Het Kind Jezus
bleef achter in Jeruzalem, terwijl zij op weg
naar huis waren.
Het is leerzaam te zien hoe Jozef en Maria
reageren op de ontdekking dat de Heer Jezus
niet bij hen is. Zij hadden hun mening over
Zijn gedrag en verwachtten dat Hij ergens in
het gezelschap zou zijn. Hierdoor verliezen
ze tijd, en de afstand tussen hen en de Heer
wordt er groter door. Ze missen Hem, maar
gaan desondanks verder. Ze verwachten dat
Hij wel hier zal zijn, of anders daar. Bij alle
bekenden zoeken zij naar Hem. Dit zoeken
volgens wat zij verwachten, is vruchteloos.
Uiteindelijk blijkt dat ze Hem daar niet vinden.
Ze keren terug op hun schreden. Lucas zegt
het zo mooi: “(...) op zoek naar Hem”.
Hun eigen gedachten vormen de oorzaak
van een zoektocht van drie dagen (vs. 46-47).
Maar uiteindelijk vinden ze Hem in de tempel.
Zij gaan nu (her)ontdekken Wie Hij is. Er zijn
vier dingen op te merken die de Heer deed:

We kunnen deze geschiedenis niet op een 1.         Hij was in de tempel;
menselijke manier uitleggen. Als je dat doet, 2.         Hij zat te midden van de leraren;
kom je tot verkeerde gedachtegangen. Tot
3.         Hij luisterde;
op dit moment waren het Jozef en Maria
zelf geweest aan wie het initiatief werd 4.         en Hij stelde vragen.
overgelaten om alles volgens de gewoonten
We vinden hierin de kenmerken van de
van het feest te doen. Er waren twaalf jaar
Knecht des Heren, waarover Jesaja spreekt:
voorbijgegaan sinds Simeon in de tempel de
“De Here Here heeft mij als een leerling
volgende woorden sprak: “Nu laat U, Heer,
leren spreken om met het woord de moede
uw slaaf in vrede heengaan naar uw woord,
te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke
want mijn ogen hebben uw behoudenis
morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hoor
gezien, die U bereid hebt voor het aangezicht
zoals leerlingen doen” (Jes. 50:4). Hij is de
van alle volken: een licht tot openbaring voor
vervulling van de Schriften.
de naties en tot heerlijkheid voor uw volk
Bovenstaande is een gedeelte uit het artikel:
Israël” (Luc. 2:29-32). Jozef en Maria hadden
zich verbaasd over wat er over Hem gezegd ‘Op zoek naar Hem’. Wij wensen u als redactie
werd. Hadden ze nu twaalf jaar later nog een gezegend jaar toe, waarin wij op zoek
steeds dezelfde verwondering over Hem? mogen gaan naar Hem en (her)ontdekken
Zoals Lucas het beschrijft, lijkt het erop dat de Wie Hij is en leren en doen wat Hij deed. Met
verwondering weggeëbd was en veranderd een hartelijke groet, Jan Paul Spoor.

G.F. *

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

Zoek Mij

en leef

“Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft. Maar zoekt Betel
toch niet, en komt niet naar Gilgal, en trekt niet naar Berseba. Want Gilgal wordt
onherroepelijk weggevoerd en Betel gaat teniet. Zoekt de Here en leeft, opdat Hij
niet als een vuur in het huis van Jozef vaart en het verteert, terwijl er geen blusser
zal zijn voor Betel.”
Een meditatie over Amos 5:4-6

Gemeenschap met God is het geheim van geestelijke
kracht. Daarbij is het nodig dat vormendienst
zorgvuldig vermeden wordt. Gemeenschap met
God houdt het zich eigen maken van Zijn gedachten
in, en Zijn gedachten zijn gericht op de Persoon
van de Heer Jezus. Dat is het doel van onze
gemeenschap (1 Joh. 1:3). God heeft Zijn geliefde
Zoon hoog verheven. Als wij met de hulp van de
Heilige Geest in staat zijn Christus te verheerlijken,
dan zijn onze gedachten in overeenstemming
met die van God Zelf. Wij moeten steeds in
gemeenschap met God blijven. Het doel van dit
artikel is de aandacht te vestigen op de waarde
van de persoonlijke gemeenschap met God, die
niet afhankelijk is van menselijke hulpmiddelen
en organisaties van belijdende christenen. Wij
moeten deze gemeenschap beschouwen als een
heilige zaak, verheven boven al wat aards is. Het
hoogste aspect hiervan is de aanbidding in geest en
waarheid (Joh. 4:23).
Onder de wet moest de priester aan vier voorwaarden
voldoen om God welbehaaglijk te kunnen dienen en
eren:
1.

Hij moest van het nageslacht van Aäron zijn,
rein van oorsprong en van lichaam. Het kleinste
lichamelijke gebrek leidde al ertoe dat hij
ongeschikt was voor de dienst (Lev. 21:21).

2.

Hij moest gebruik maken van een geheiligd
wierookvat (Num. 16:37), van zuiver goud
(2 Kron. 4:22).

3.

Hij moest dit vullen met zuivere, heilige wierook
(Ex. 30:35-38).

4.

Hij moest de wierook aansteken met heilig vuur,
dat genomen werd van het koperen altaar.

De lessen voor ons zijn als volgt:
1.
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* alleen initialen bekend

Alleen zij die gewassen zijn in het bloed van
het Lam kunnen als priesters naderen tot God.
Alleen met een geweten dat zuiver is voor
God, kan men Hem ware eredienst brengen.
Men kan eerbied en ontzag hebben voor

God, maar zonder deze voorwaarden zal er
geen aanbidding uit voortkomen. Menselijke
gevoelens zouden spoedig de plaats innemen
van het bloed van het Lam, dat zonder smet en
zonder zonde is.
2.

Net zoals het wierookvat van zuiver goud moest
zijn, zo kan de liefelijke reuk van de aanbidding
alleen tot God opstijgen uit een rein hart en een
zuiver geweten.

3.

De priester mocht alleen zuivere wierook
branden; zo moet ook Christus het enige, reine
Voorwerp van ons hart zijn.

4.

En zoals de wierook alleen maar mocht worden
aangestoken door heilig vuur, zo kan de
vlam van de aanbidding alleen maar worden
ontstoken door de Heilige Geest.

Een rein hart krijgen wij door ons geestelijk te
voeden met Christus. Alleen dan kunnen wij God de
liefelijke reuk van de ware aanbidding aanbieden.
Onze gedachten zullen dan in volle gemeenschap
zijn met die van God. En wat is die gemeenschap
kostbaar!
Laten we ervoor waken dat we niet door ‘vreemd vuur’
van verkeerde invloeden afbreuk doen aan onze
eredienst. Het zijn niet alleen zichtbare vleselijke
of aardse dingen die een hinderpaal vormen, maar
zelfs godsdienstige inzettingen. Het geweten van de
gelovige zal alles wat tegengesteld is aan God en
aan de waarheid gemakkelijk veroordelen. Maar dat
gebeurt niet bij godsdienstige inzettingen, wanneer
deze gedeeltelijk of verkeerd worden toegepast
door de mens. Zulke verminkte inzettingen vormen
een gevaar, dat des te ernstiger is omdat het niet zo
eenvoudig te onderscheiden is.
Daarom is de volgende vermaning zo belangrijk:
‘Zoekt Mij en leeft’ (Am. 5:4). Betel, Gilgal en
Berseba waren heilige plaatsen in de ogen van elke
trouwe Israëliet. Maar wat is er van deze plaatsen
geworden in de geschiedenis van Gods volk (Am.
5:5)? Betel - het huis van God - is veranderd in

Wij zien deze heilige plaatsen tot een val worden
voor de gelovige Israëliet. Door de list van de boze
worden de levende God en de inzettingen die door
Hem zijn gegeven op de achtergrond gedrongen.
Dat is de valstrik van de vijand. Hij belicht de dingen
die een schijn van waarheid hebben op zo’n wijze,
dat ze scheiding maken tussen God en ons. Maar
het licht van het Woord is voldoende om het kwaad
te oordelen.
Welke lering kunnen wij daaruit trekken?
Eenvoudig dit: de gemeenschap met God en
gemeenschappelijke godsdienstige inzettingen zijn
twee verschillende zaken. Het kan ons overkomen
dat wij vurig bepaalde godsdienstige inzettingen
verdedigen, terwijl ons hart zich van Christus
verwijdert! Net zoals de Emmaüsgangers kunnen
wij spreken over de dingen die betrekking hebben
op Christus, terwijl wij Hem niet herkennen die
naast ons gaat.

Amos
De profeet Amos (d.i. ‘lastdrager’) was afkomstig uit
Juda (het zuidelijke rijk), uit Tekoa, ongeveer 20 km
ten zuiden van Betlehem (1:1). Desondanks betrof
zijn dienst hoofdzakelijk het noordelijke koninkrijk
Israël (7:10-12, 15). Amos heeft wellicht niet meer
dan één of twee jaar geprofeteerd, omstreeks 760
tot 750 v. Chr. Het lijkt er zelfs op dat het grootste
deel van Amos’ profetie uitgesproken is tijdens één
van de Joodse feesten (vgl. 7:13), zo niet heel zijn
profetie.
Amos was een veehouder en landbouwer (1:1, 7:1415), wellicht een vermogend man. In zijn boek komen
dan ook veel beelden voor uit het plattelandsleven,
vooral het herdersleven (o.a. 1:2; 3:4, 12; 4:1; 6:12).
De vader van Amos was geen profeet en zelf had
hij geen opleiding gehad (7:14). Toch riep God juist
Amos van achter de schapen vandaan om voor
Hem een profetendienst te verrichten.
De tijd waarin Amos optrad, was een militaire en
economische bloeiperiode, zowel voor Juda als
Israël. Dat maakte de profetendienst van Amos zo
goed als belachelijk in de oren van de hoorders.
Het volk Israël voelde zich op het hoogtepunt van
zijn macht sinds de dagen van David en Salomo.
Precies toen trad Amos als profeet op om het
komende oordeel aan te zeggen.
Zo goed als het economisch ging, zo slecht ging
het in godsdienstig opzicht met Israël. Uiterlijk was

Ook tegen ons zegt de Heer: Zoek Mij en leef. Wij
moeten Christus Zelf zoeken en niet alleen de
dingen die op Hem betrekking hebben. Het gaat
om Zijn gezegende Persoon, de werkelijkheid
van de persoonlijke gemeenschap met Hem die
is opgewekt uit de doden. Zonder Hem is elke
samenkomst droog en krachteloos, hoe mooi de
woorden ook zijn die er gesproken worden. Laten
wij ons afwenden van louter menselijke inzettingen.
Wat met goddelijk gezag bekleed is, zoals de Tafel
van de Heer, de dienst rondom het Woord, de
onderlinge gemeenschap, worden ijdele vormen tot
voldoening voor het vlees, als ze niet in geest en
waarheid in praktijk worden gebracht.
Maar voor iemand die ‘Hem zoekt’ - het geslachte
Lam en de Heer der heerlijkheid - worden ze een
bron van goddelijk leven. Laten we ons oefenen
in de gedachten van God en Hem zoeken door
te volharden in de leer van de apostelen en in de
gemeenschap, in de breking van het brood en in
de gebeden (Hand. 2:42). Maar laten we ervoor
oppassen dat we het genieten van deze dingen gaan
beschouwen als de gemeenschap met Hem. Dit is
het gevaar van de laatste dagen: ‘Ogenschijnlijk
bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan
verloochenen zij’ (2 Tim. 3:5). Laten wij hiervoor op
onze hoede zijn.

Kris Tavernier
het volk religieus, maar innerlijk was er ernstig
geestelijk verval. Daarom zond God Amos als
profeet tot het volk, opdat op zijn minst de enkeling
zich tot God zou wenden (5:5). Amos schuwde niet
de talrijke wandaden aan de kaak te stellen die
in Israël werden bedreven (3:10). Die wandaden
toonden het geestelijke en morele verval van Israël.
In het bijzonder de rijken werden berispt, omdat
zij niet schuwden de armen uit te buiten (2:6; 4:1;
5:11-12; 8:4, 6). Er was geen recht (5:7,10,12),
terwijl God het najagen van rechtvaardigheid en
recht verlangt (5:24, vgl. 5:15). Er was dan wel
een rituele eredienst, maar de praktijken die in
Israël werden bedreven waren ronduit tegen Gods
gedachten.
Israël dacht dat het veilig was en dat het onder
Gods bescherming stond. Het was, samen met
Juda, Gods uitverkoren volk (3:1-2); en bijgevolg
dacht het onaantastbaar te zijn. Maar het oordeel
van God begint juist bij Zijn eigen huis (vgl. 1 Petr.
4:17). Hoe meer voorrechten men heeft, des te
groter is de verantwoordelijkheid. Het uitverkoren
zijn geeft geen vrijbrief om te doen wat men wenst
(vgl. Gal. 5:17). De les mag dan ook duidelijk zijn
voor ons! Er verandert niets aan Gods beloften ten
aanzien van ons, net zoals Israël uitzicht kreeg op
herstel. Maar als de praktijk van ons leven niet in
overeenstemming is met Gods gedachten, dan
kunnen wij tuchtigingen van Hem verwachten.

Hoe meer voorrechten, hoe meer verantwoordelijkheid

een tempel van afgoden. Gilgal - de plaats van
de besnijdenis - vormde het uitgangspunt van
de overwinningen onder Jozua. Maar later is het
beroofd van de inhoud en het principe dat eruit
volgde. Het was niet meer dan een lege vorm die
het hart tot wettisch denken bracht, zonder echte
gemeenschap met God. Berseba - de put van de
eed - werd de plaats waar Esau van zijn rechten
werd beroofd door de listen van Rebekka en Jakob,
geholpen door de vleselijke begeerten van Isaak.
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Hugo Bouter

Reukofferen

in de tempel

Als christenen kunnen wij met het reukwerk...

“Het gebeurde nu, toen hij de priesterdienst vervulde voor God,
in de beurt van zijn afdeling, dat hij naar de gewoonte van het
priesterambt door het lot werd aangewezen om te reukofferen,
na het tempelhuis van de Heer te zijn binnengegaan” (Luc. 1:8-9).

4

Er waren vele priesters onder het oude verbond,
maar er was slechts één tempel in Jeruzalem, en de
werkzaamheden van de priesters werden bij loting
verdeeld. In Lucas 1 is sprake van het tempelhuis
zelf, het eigenlijke heiligdom (Gr. naos), in Lucas
2 van de tempel in algemene zin, dus het hele
tempelcomplex met de bijbehorende gebouwen en
zuilengangen. In het tempelhuis mochten alleen de
priesters komen om daar hun dienst te verrichten,
in het tempelcomplex hadden ook anderen toegang
zoals Simeon en Anna, Jozef en Maria en het Kind
Jezus.
Het offeren van reukwerk op het reukofferaltaar
in het heiligdom werd beschouwd als een groot
voorrecht. Volgens een bepaalde Joodse traditie
kon een priester slechts één keer gedurende zijn
hele leven met het heilig reukwerk tot God naderen
in het tempelhuis. Aangezien Zacharias reeds
op hoge leeftijd was gekomen, was het dus een
unieke gelegenheid voor hem toen hij door het
lot werd aangewezen om te reukofferen. Het was
het belangrijkste moment van zijn leven, en God
zou hiervan gebruikmaken om tot hem te spreken.
Helaas reageerde hij nogal ongelovig op de blijde
boodschap die hij in de tempel te horen kreeg;
daarom bleef hij stom tot de tijd van de vervulling
van de profetie van de engel Gabriël.
Uit 1 Kronieken 24 weten wij dat de priesters waren
ingedeeld in vierentwintig afdelingen. Weliswaar
waren er uit de Babylonische ballingschap slechts
vier afdelingen teruggekeerd (Ezra 2:36-39), maar
deze waren opnieuw verdeeld in vierentwintig
dienstgroepen en droegen de oorspronkelijke
namen. Iedere afdeling deed tweemaal per jaar een
week lang dienst, zodat er een wekelijkse wisseling
van priesters plaatsvond (vgl. Luc. 1:23).
De priester Zacharias (zijn naam betekent: ‘Jahweh
gedenkt’) behoorde tot de afdeling van Abia (dat
betekent: ‘mijn Vader is Jahweh’). Die afdeling was
de achtste priesterklasse (1 Kron. 24:10; Luc. 1:5).
Het getal acht houdt in de Schrift vaak verband met
een nieuw begin, een nieuwe orde van dingen –
zoals het getal zeven het getal is van de volheid,
van een afgerond geheel, een afgesloten periode.
God maakte een geheel nieuw begin met Zijn volk
door de zending van de Zoon in de volheid van de

tijd en de zending van de voorloper, Johannes de
doper, wiens geboorte in een visioen in de tempel
aan Zacharias werd voorzegd door de engel Gabriël
(die naam betekent ‘mijn kracht is God’). God trad
op unieke wijze tussenbeide en toonde zowel Zijn
goedheid jegens Israël als Zijn wonderbare trouw.
Johannes betekent: ‘Jahweh is genadig’, en de
naam van zijn moeder Elisabet wil zeggen: ‘God is
mijn eed’.
Als christenen hebben wij het grote voorrecht dat
wij op een geheel nieuwe grondslag als ‘priesters’,
als aanbidders tot God mogen naderen, en wel op
grond van het volbrachte werk van Christus en de
uitstorting van de Heilige Geest. Wij mogen ‘Abba,
Vader!’ roepen en onze God aanbidden in geest
en waarheid (Joh. 4:23-24; Rom. 8:15; Gal. 4:4-6;
Hebr. 10:19-22; 13:15; 1 Petr. 2:5). Onze situatie
is dus totaal anders dan die van de priesters
onder het oude verbond, voor wie het een grote
zeldzaamheid was wanneer ze tot God konden
naderen in het heiligdom (Zacharias vormt hiervan
een duidelijke illustratie). Als christenen kunnen wij
voortdurend met het reukwerk van onze gebeden
en onze aanbidding tot God komen en dit aan Hem
opofferen. Reeds in het Oude Testament werd de
diepe geestelijke zin van het reukwerk aangeduid:
‘Laat mijn gebed als reukoffer voor Uw aangezicht
staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer’
(Ps. 141:2).
Bovendien wordt in het Nieuwe Testament het uur
van het reukoffer, d.w.z. het avondoffer, ‘het uur
van het gebed’ genoemd (Luc. 1:10; Hand. 3:1).
Evenals het welriekend reukwerk in rook opging
voor Gods aangezicht, zo stijgen onze gebeden
tot God op en wij weten dat ze door Christus – het
ware ‘reukofferaltaar’ – aangenaam zijn voor Hem
(vgl. Openb. 8:3-4). Maar nogmaals: voor ons
geldt niet de beperking van plaats en tijd zoals die
van toepassing was op Zacharias. Gods kinderen
hebben vrije toegang tot de Vader (Ef. 2:18; 3:12).
Wij mogen voortdurend en met vrijmoedigheid
naderen.

Dat is ook de weg naar een vruchtbaar leven. Dit
echtpaar kende het probleem van de kinderloosheid
(Luc. 1:7). Maar voor God is niets te wonderlijk,
zoals diverse voorbeelden uit het Oude Testament
reeds aantonen: Sara (Gen. 18), de vrouw van
Manoach (Richt. 13), Hanna (1 Sam. 1). Hij geeft
leven uit de dood. Dit geldt ook in figuurlijke zin.
Een leven voor Gods aangezicht is een vruchtbaar
leven door de wonderbare werking van de Heilige
Geest (Rom. 6; Gal. 5).
Wij leren hier ook iets over gebedsverhoring. De
engel zei tot Zacharias: ‘(...) uw gebed is verhoord’
(Luc. 1:13). In het leven van Hizkia lezen wij
soortgelijke woorden: ‘Ik heb uw gebed gehoord. Ik
heb uw tranen gezien’ (2 Kon. 20:5). Het kan soms
tientallen jaren duren voordat wij antwoord krijgen
op onze gebeden. Maar dit echtpaar heeft volhard
in de beproeving en God heeft geantwoord op Zijn
tijd.

Het visioen van Zacharias, door James J. Tissot
Stellen wij het op prijs dat Christus ons heeft gemaakt
tot priesters voor Zijn God en Vader? Maken wij
gebruik van de mogelijkheid om God te dienen
en ‘het tempelhuis’ te betreden door de Geest van
God? Letten wij nu nog op enkele bijzonderheden in
deze geschiedenis. Zacharias en Elisabet hadden

Bestudeert

de

De engel Gabriël sprak vrij uitvoerig over de
geboorte van Johannes, zijn nazireeërschap, zijn
werk te midden van het volk Israël en de resultaten
ervan. Als profeet zou hij voor Gods aangezicht
uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om een
terugkeer tot God en Zijn Woord tot stand te brengen,
‘om de Heer een toegerust volk te bereiden’ (Luc.
1:17). Helaas viel het woord van de engel niet in
toebereide aarde. Het ging kennelijk niet gepaard
met geloof van de kant van Zacharias, die daarom
tijdelijk met stomheid werd geslagen tot op de dag
van de vervulling van deze goddelijke openbaring
(Luc. 1:57vv.). God is trouw aan Zijn beloften.

...van ons gebed tot God komen

een goed getuigenis in hun omgeving: ‘Zij nu waren
beiden rechtvaardig voor God, wandelend in alle
geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk’
(Luc. 1:6). In feite is dat ook een voorwaarde om
Gods heiligdom te mogen betreden en Hem te
ontmoeten. Zonder heiliging kan niemand de Heer
zien (vgl. Matt. 5:8; Hebr. 12:14).

Schriften

Vragen:

Absalom (2 Sam. 14:28-33).
Antwoorden:

Uit welke plaatselijke gemeente was Silas
afkomstig?

1.

3.

Artachsasta, ook bekend als Artaxerxes
(Ezra 7:24).

Welke koning stelde al de priesters en
tempeldienaars vrij van het betalen van
belasting?

2.

2.

Jeruzalem, later Antiochië (Hand. 15:22-34).

Wie stak er een akker met gerst in brand, die
aan Joab toebehoorde?

3.

1.
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Deel 23

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 7

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

Ezra, de priester en schriftgeleerde
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Ezra was een schriftgeleerde, bekwaam in de wet van
Mozes. Niet elke priester was een schriftgeleerde. Al
behoort men tot het priesterlijk geslacht, daarom is
men nog geen schriftgeleerde. Alle gelovigen die tot
de Gemeente behoren, zijn priesters, maar daarmee
nog geen schriftgeleerden. Bovendien is niet iedere
schriftgeleerde een priester, die zijn geslachtsregister
kan bewijzen. Denk aan de schriftgeleerden in Jezus’
dagen. Maar denk ook aan velen in onze tijd, die
zich voordoen als schriftgeleerden maar Christus
niet kennen. Maar eigenlijk zijn het dan ook geen
schriftgeleerden. Ezra echter was een schriftgeleerde
in de ware zin van het woord; en hij was een
bekwaam schriftgeleerde. Hoe kwam Ezra aan zijn
Schriftkennis? God had hem, door hem een gave te
geven, voorbereid een leider van het volk te zijn. Maar
dat was niet voldoende. Ezra had zelf ook een roeping,
en wij zien hier hoe trouw hij hieraan was: “Ezra had er
zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken
en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en
verordening te onderwijzen”. Eerst onderzoeken,
daarna doen, en dan aan anderen leren.
Dit zijn drie goede en belangrijke dingen. Ezra wilde
de voorschriften van de Here weten, en daarom
had hij zijn hart erop gezet om de wet des Heren te
onderzoeken. Hij zocht het niet bij de mens, maar
bij God. Voor een dienstknecht van de Heer is het
belangrijk te bedenken, dat het niet voldoende is een
gave te hebben en mooie dingen te kunnen zeggen.
Men moet Gods woord en wil kennen. Daartoe moet
er gezocht en onderzocht worden: door trouw de
samenkomsten te bezoeken waar de Bijbel verklaard
of besproken wordt, zelf de Schrift te lezen en te
herlezen, Schrift met Schrift te vergelijken, geschriften
te lezen van leraars die het Woord van God hebben
onderzocht en uitgelegd.
Zo kan men de waarheid van God toepassen op hart
en geweten. Als een dienstknecht van God alleen maar
uitdeelt, zonder zelf te ontvangen, krijgt hijzelf gebrek.
Maar ook voor andere gelovigen is dit belangrijk. Hoe
kunnen we Gods wil doen, als we die niet kennen? En
hoe zullen we die kennen, als we Gods Woord niet
onderzoeken? En onderzoeken is meer dan het lezen
van een hoofdstuk bij de maaltijd. Het is het apart voor
zichzelf lezen en overdenken van het Woord. Hoeveel
gebrek is er in dit opzicht, vooral onder jongeren.
Hoeveel tijd zou beter besteed worden, als die werd
gewijd aan Schriftstudie aan de hand van goede
Schriftverklaringen. Men berooft zich van veel zegen
als men dit niet doet. Gelovigen die bijbelbesprekingen
of conferenties bezoeken, getuigen van de zegen die
zij daar krijgen voor hun hart. Want niet alleen de

kennis wordt vermeerderd, maar wij worden geestelijk
gevoed. Christus wordt ons voorgesteld.
Timoteüs genoot al in zijn prille jeugd van de heerlijke
geschiedenissen van Gods Woord. En we weten
hoe de Heer hem later in Zijn dienst heeft willen
gebruiken. Laten we ook bedenken dat wat we jong
in ons opnemen, ons het beste bijblijft. Geve God ons
genade Zijn Woord te onderzoeken! “De woorden
des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in
een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd”
(Ps. 12:7). Er is op aarde zoveel onreins, dat we
gemakkelijk in ons opnemen; wat is het dan nodig dat
ons hart wordt gevuld met ‘levenswater, klaar en rein,
uit de onuitputbare heilfontein’.1 Bovendien wordt onze
geest erdoor geoefend. In het begin is het misschien
moeilijk; zwerven onze gedachten af; en het lijkt alsof
we er weinig aan hebben. Maar als we volhouden,
gaat het beter en ten slotte krijgen we er zin in. Maar
men moet zijn hart erop zetten. Met het verstand
alleen gaat het niet. Dat kunnen we van Ezra leren.
Ezra onderzocht echter niet alleen de wet des Heren,
maar hij had ook zijn hart erop gezet om haar te
volbrengen. Hij was dus niet alleen een hoorder,
maar ook een dader van het Woord (Jak. 1:22).
Kennis is nodig, maar kennis zonder daden maakt
schuldig. Men kan Gods wil niet doen, als men die
niet kent. Maar als ik Gods wil weet, dan heb ik ook
de verantwoordelijkheid die te doen. Ezra was hierin
trouw. Hij scheidde de praktijk niet van de leer. Hij
leek niet op de schriftgeleerden in Jezus’ dagen, van
wie getuigd moest worden dat zij de mensen lasten
oplegden, zwaar om te dragen, maar die zijzelf niet
met één vinger aanraakten (Luc. 11:46).
Hij deed het niet onder dwang. Nee, hij had Gods
Woord lief, en hij ging het steeds meer liefhebben. En
alles wat in hem was, ging ernaar uit om te doen wat
God wilde. Hiervan hangt veel af! Want de wereld let
erop of onze woorden en daden wel overeenstemmen.
Maar ook de medegelovigen tot wie wij spreken. Hoe
kunnen zij onze vermaningen aannemen, als wij niet
in handel en wandel een voorbeeld zijn? Abraham
leefde godvrezend en heilig; bij God en mensen was
zijn getuigenis goed. God noemde hem Zijn vriend,
en de mensen behandelden hem met waardering
en hoogachting. Lot leefde naar het vlees; hij strekte
zich uit naar het aardse; en hoe was zijn getuigenis?
Ternauwernood kon God hem redden, als door het
vuur; en de inwoners van Sodom behandelden hem
met minachting. Laten we ons ook in dit opzicht aan
Ezra spiegelen.
1

Lied 122 vers 1 Bundel “Geestelijke Liederen”

inscriptie of allebei?

Het blijft fascinerend om te constateren hoe één
en hetzelfde woord twee verschillende dingen
kan aanduiden. De woorden opschrift en inscriptie
kunnen in het Nederlands niet altijd door elkaar
gebruikt worden. Een opschrift hoeft niet per se
een inscriptie te zijn, maar een inscriptie is wel een
opschrift. Kunt u het niet meer volgen? Alle reden
om verder te lezen hoe eenvoudig de werkelijkheid
op dit punt voor de Bijbelschrijvers was.
Epigrafè
Het zelfstandig naamwoord epigrafè komt voor in
Matteüs 22:20, Marcus 12:16 en Lucas 20:24. De
Heer is door de discipelen van de Herodianen
benaderd met de vraag of het geoorloofd is de
keizer belasting te betalen. De Heer vraagt hen
Hem een belastingmunt te tonen, en dan brengen
ze een denaar. Daarop stelt Hij in bovengenoemde
Schriftplaatsen de vraag: ‘Van wie is dit beeld en
dit opschrift (Gr. epigrafè)’. Moeiteloos volgt het
antwoord: ‘Van de keizer’. Dit opschrift, dat de
naam van de keizer aangaf, was een inscriptie: de
letters waren in de munt gegraveerd.

En er was geschreven: Jezus de Nazoreeër, de
koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen
van de Joden’. Johannes gebruikt voor het
woord ‘opschrift’ echter een ander Grieks woord,
namelijk titlos, wat een vergrieksing is van het
Latijnse titulus. Dit woord kan ‘bordje’ betekenen.
Het was aangebracht op een huis dat te koop of
te huur was, of het hing om de nek van een te
koop aangeboden slaaf. Of het werd boven een
misdadiger aangebracht die gekruisigd werd…!
Maar het kon ook de tekst op het bordje aanduiden;
vandaar dat er staat dat Pilatus het schreef (nl.
de tekst) en vervolgens op het kruis zette (nl. het
bordje waarop de tekst geschreven stond). De tekst
van dit bordje was geen inscriptie; de letters waren
erop geschreven, niet erin gekrast. Doorgaans
was dit een met gips witgemaakt houten bordje,
waarop met een contrasterende kleurstof een tekst
geschreven werd. Deze tekst was het opschrift,
maar, zoals gezegd, het was geen inscriptie.
Epigrafoo
Het verwante werkwoord is epigrafoo, dat lett.
‘erop schrijven’ betekent. Het komt voor in Marcus
15:26 (zie ook hierboven). Deze tekstplaats luidt
letterlijk vertaald als volgt: ‘En het opschrift van zijn
beschuldiging was erop geschreven’.
In Handelingen 17:23 gaat het duidelijk om een
inscriptie. Paulus trof in Athene een altaar aan
‘waarop een opschrift stond: Aan een onbekende
god’. Hier had in plaats van ‘opschrift’ ook ‘inscriptie’
kunnen staan, want op altaren stond de tekst altijd
in steen gegraveerd.

Zilveren denaar met de afbeelding van Tiberius (14-37
AD). Van deze munt wordt verondersteld dat het de
munt uit de genoemde teksten is.

In Hebreeën 8:10 is er letterlijk niet sprake van
dat God zijn wetten in maar op de harten van
de gelovigen schrijft. Dat klopt ook goed met 2
Korintiërs 3, waar de stenen tafelen – waarop de
Tien Geboden waren geschreven (zie vs. 7: ‘met
letters op stenen gegraveerd’) – in contrast staan
met de vlezen tafelen van de harten (vs. 3). In
Hebreeën 10:16 staat letterlijk dat God zijn wetten
‘op hun verstand’ zal schrijven.

Hetzelfde woord komt ook voor in Marcus 15:26
(vgl. Luc. 23:38), waar staat: ‘En het opschrift met
zijn beschuldiging luidde: De koning der Joden’. In
Johannes 19:19-20 staat: ‘Pilatus nu schreef ook
een opschrift en zette dat op het kruis.

In Openbaring 21:12 ten slotte is sprake van de
namen van de twaalf zonen van Israël, geschreven
op de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Ook
daar moet aan inscripties worden gedacht, die
aangebracht zijn boven deze poorten.

WoordStudie

Opschrift,

Gerard Kramer
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

bij de beek

de weduwe te

Kerit

en bij

Sarefat

1 Koningen 17:1-16
“Zo waar de Here, de God van Israel, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen
dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord” (1 Kon. 17:1).

Als ik een favoriet in het Oude Testament mag
aanwijzen, is dat wel Elia. Ik heb grote bewondering
voor deze man, die in zichzelf niet anders is dan
andere mensen (Jak. 5:17a). Wat hem bijzonder
maakt, is dat hij een man Gods is. Dat wil zeggen
dat hij iemand is die voor Gods rechten opkomt en
die laat gelden in een omgeving waar die rechten
worden prijsgegeven en met voeten worden
getreden. Plotseling verschijnt hij op het toneel.
Hij dringt het hof van Achab binnen en brengt daar
onverschrokken zijn boodschap. God werkt door
deze godsman in genade voor Zijn volk. Is het dan
genade om zo’n aankondiging te doen dat er geen
regen zal vallen? Ja. Elia kent Gods Woord, Zijn
gedachten. Hij heeft daarin gelezen, dat als het volk
ontrouw is, er dan droogte komt (Deut. 11:16-17).
Hij heeft in zijn gebed aan God gevraagd dit woord
waar te maken (Jak. 5:17b). Hij vertrouwt God op
Zijn woord. Hij spreekt dit woord, opdat het volk tot
inkeer zal komen en zal terugkeren naar God en
wat Hij heeft gezegd.

luister naar en spreek tot God

Online
8

Elia

Ger de Koning

Na het brengen van zijn boodschap moet Elia zich
gaan verbergen op een plek waar God voor hem zal
zorgen. Hij gehoorzaamt en gaat naar die plek. In
de teruggetrokkenheid vormt God Zijn dienstknecht.
Openlijk optreden stelt de dienstknecht bloot aan het
gevaar van zelfverheffing. Bij God in het verborgen
heeft hij niemand anders dan zijn Meester. Hij
leert zichzelf voor Gods aangezicht zien, en leert
Wie God voor hem is. Elia leert hoe trouw God
is in Zijn zorg voor hem. Toch droogt de beek uit.
Het algemene oordeel dat Elia over Israël heeft
uitgesproken raakt ook hemzelf. Hij maakt deel uit
van het volk. Wat niet opdroogt, zijn de bronnen die
in God Zelf aanwezig zijn. Hij heeft al een nieuw
onderkomen voor Elia: nu niet één waarmee direct
zijn problemen worden opgelost, maar wel één waar
God Zijn macht en liefde verder kan tonen.
Dat doet Hij altijd waar er niets is. De weduwe moet
toegeven dat zij niets in huis heeft dan slechts een
beetje meel en een beetje olie. Maar dat is precies
wat God kan gebruiken. Elia geeft opdracht het
eerst voor hem, de man Gods, te bereiden. Dat is
wat God wil: dat wij met het weinige dat wij hebben
naar de Heer Jezus gaan.

Weinig wordt veel, als God erachter staat. Net
zoals bij de wonderbare spijziging. Wat betekenen
een paar broden en een paar vissen voor zoveel
duizenden mensen? Geef het maar aan de Heer.
Hij deelt ervan uit, zodat iedereen wordt verzadigd.

Als we het huis van de weduwe als een plaatselijke
gemeenschap van gelovigen met veel zwakheid
mogen zien, wil God daar toch werken door het
weinige wat er aanwezig is. Het meel kunnen we
zien als een beeld van de Heer Jezus als Mens.
Meel werd gebruikt voor het spijsoffer. Olie is een
beeld van Heilige Geest. Al is er maar een beetje
besef van de volmaaktheid van de Heer Jezus
en een beetje besef van de kracht van de Heilige
Geest, als we hiermee naar de Heer Jezus gaan,
gaat Hij ermee aan het werk.
Het besef van kleine kracht en het vasthouden
aan de naam van de Heer zijn kenmerken van
de gemeente van Filadelfia (Openb. 3:7-12). Te
midden van groot verval in de christenheid is het
toch mogelijk Gods gedachten in praktijk te brengen,
al is het maar met enkelen die in zichzelf zo zwak
zijn. Om ons te bemoedigen zegt de Heer: “Ik kom
spoedig” (Openb. 3:11), en roept Hij ons op vast te
houden wat we hebben.
Lees nu nog een keer 1 Koningen 17:1-16
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf
aanvullen: ‘Heer, wat een voorrecht is het in Uw
dienst te staan. Wat een geweldig voorbeeld is
Elia. Er is een diep verlangen een man Gods te zijn
tot Uw eer en ten gunste van Uw volk. Wilt U mij
daarvoor maar vormen op de plek die U uitkiest en
met de methoden die U goed acht’.

J.G. Fijnvandraat

Reply

Kan mijn naam worden uitgewist uit het boek
van het leven?

Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek
delgen’ (Ex. 32:32-33).

Van de overwinnaars wordt in Openbaring 3:5
gezegd dat Christus hun namen geenszins zal
uitwissen uit het boek van het leven. Dat houdt dus
in dat de namen van anderen wel zullen worden
uitgewist. Dat er namen uit het boek van het leven
worden uitgewist, staat vast; echter niet op grond
van deze tekst – een dergelijke omkering mogen
we niet zo maar toepassen – maar op grond van
Psalm 69:29, waar profetisch door de Heer wordt
gezegd: ‘Laten zij uit het boek des levens worden
uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden
opgeschreven.’ Dit is een Messiaanse psalm, die
spreekt van het kruislijden (zie vs. 22). Het slaat
dus op de tegenstanders van Christus, op de
spotters bij het kruis enz. Van hen wordt gezegd:
‘Voeg schuld bij hun schuld, zodat zij niet komen
tot Uw rechtvaardiging’ (vs. 28). Uit deze tekst blijkt
dus dat als iemands naam geschreven is in het
boek des levens, hij nog niet een gerechtvaardigde
is. Het wil nog niet zeggen dat zo iemand eeuwig
leven heeft, dat hij zou kwijtraken wanneer hij uit
dat boek wordt geschrapt.

Ieder mens is in beginsel een ‘levenskandidaat’. God
heeft niet bij voorbaat een boek van verdoemden.
Als iemand geboren is en dus ingeboekt in het boek
van de levenden, dan staat hij kandidaat voor het
leven. Maar als iemand het heil afslaat dat God
aanbiedt, dan is het loon van de zonde niet alleen
de lichamelijke dood, maar ook een uitwissen uit
het boek des levens. Dan heeft zo iemand zich
het eeuwige leven niet waard gekeurd (vgl. Hand.
13:46). Zijn ‘kandidatuur’ is vervallen.

Het boek van het leven is in eerste instantie het
boek van alle levenden. Zo ziet de psalmdichter
zich als schepsel opgetekend in ‘Uw boek’ (Ps.
139:16). Mozes vraagt om uit dat boek uitgedelgd
te worden ter wille van Israël: ‘Maar nu vergeef toch
hun zonde – en zo niet, delg mij dan uit het boek dat
U geschreven hebt. Maar de Here zei tot Mozes:
bron: http://www.jaapfijnvandraat.nl/

Als de doden voor de Grote Witte Troon staan,
ligt het boek van het leven daar als een stille
getuige. Dan staan er nog alleen de namen van de
rechtvaardigen in. Deze rechtvaardigen zijn wel van
tevoren door God gekend. Zo spreekt Openbaring
13:8 en 17:8 van rechtvaardigen waarvan de namen
vanaf de grondlegging van de wereld geschreven
zijn in het boek des levens. Het draagt dan ook
de naam ‘het boek van het leven van het Lam
dat geslacht is’. Zij die er zo ingeschreven staan,
worden er niet uitgedelgd.
Het boek van het leven wordt dus gezien onder
twee aspecten:
a.

het boek van de levenden, hieruit worden de
ongelovigen uitgedelgd.

b.

het boek van het leven van het Lam. Dan bevat
het alleen de namen van hen die het eeuwige
leven beërven.

Ieder mens is in beginsel een ‘levenskandidaat’

“Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam geenszins
uitwissen uit het boek van het leven, en Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en
voor zijn engelen” (Openb. 3:5).
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Van

Henk Wassink

de werkvloer
Met de tabernakel door de jungle naar Apoera

Corantijn rivier

Over medeweggebruikers...

De uitnodiging was al een tijdje geleden
binnengekomen om een tabernakelpresentatie
te houden in Apoera, een dorp gelegen aan de
Corantijn rivier.

Met de tabernakel, een extra reserveband, een
schop, een houwer en proviand voor een hele dag
en wat dozen met boeken en uitdeelmateriaal maak
ik (Henk) samen met broeder John, een aanvang
voor de vierdaagse tocht naar Apoera. Het dorp ligt
350 km. westelijk van Paramaribo aan de Corantijn,
de grensrivier met Brits Guyana. Het is 5 uur in de
ochtend en het eerste gedeelte gaat tot Zanderij
over een mooie asfaltweg. Na een uur komt de zon
op, de weg verandert van asfalt in rood bauxiet.

Tot aan de Saramacca rivier rijden we over een soort
wasbord, maar als we de oude houten brug over
de rivier zijn gepasseerd, wordt de weg mooi glad.
Zo kunnen we flink doorrijden. Vlak voor de wagen
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steekt nog een miereneter de weg over en zoekt een
veilig heenkomen in de jungle. We zien verder geen
wild en ook geen tegenliggers. We passeren statige
kankantries (reuzenbomen), door brand verwoest
bos en dan wordt het landschap heuvelachtiger.
De vele bruggen zijn in goede conditie en zo gaat
de tocht zeer voorspoedig. De lucht begint te
betrekken als we in de buurt van kamp 52 zijn. We
hebben dan nog 50 km. te gaan. We passeren een
plek waar een steenslagbedrijf zich heeft gevestigd.
Gigantisch grote vrachtwagens brengen het grind
van daaruit naar Apoera voor verder transport. Dat
betekent dat de weg kapot wordt gereden. Het
tempo ligt eruit, we hobbelen voort en na 8 uur rijden
bereiken we ons doel. Bij een Indiaanse familie is
een kamer onder het huis voor ons gereserveerd.
Voor het baden en de toilet moeten we buitenshuis
zijn, maar dat zijn we wel gewend. Na een heerlijke
maaltijd is het even uitrusten geblazen en daarna
maken we ons gereed voor de samenkomst.
Het kerkgebouwtje is simpel; het model van de
tabernakel, de laptop en de beamer worden
opgesteld, terwijl we worden gadegeslagen door
de bezoekers. Na gebed en zang krijg ik het woord.
Ik stel de beamer in en krijg geen beeld, nog eens
proberen, bij de tweede poging gaat het licht uit en
zitten we even in het donker, maar het licht herstelt
zich onmiddellijk. Bij de vierde poging komt een
broeder naar mij toe en zegt dat er te weinig stroom
is. Dat is de oorzaak. Wat te doen? Men vraagt
aan mij of het ook op een TV scherm getoond kan
worden. Even later komt iemand een LCD scherm
brengen. Als alles aangesloten is krijgen we een
mooi beeld te zien. Prijs God! De presentatie kan
beginnen en met aandacht wordt er gekeken en
geluisterd naar de uitleg.
De volgende dag proberen we nog een presentatie
op een school te regelen, maar in verband met
de feestelijkheden die voor de nationale feestdag
gepland zijn is er geen ruimte. Dan maar mensen
op gaan zoeken, diverse huizen worden aangedaan.
We ontmoeten oma Lewis en zij blijkt vandaag 80
jaar te zijn geworden. Kleindochter Jenny Lewis
hebben we 16 jaar geleden als ‘kweekje’ twee jaar
in huis gehad.

’s Avonds is er het vervolg van de tabernakeluitleg in
het gemeentegebouw. Het aanschouwelijk maken
van de verschillende voorwerpen helpen bij het
vertellen, en de betekenisvolle lessen die wij eruit
kunnen leren worden instemmend begroet. Aan het
eind van de avond kom ik in contact met een jonge
moeder, die graag het kinderwerk wil gaan opstarten
dat een beetje in het slop is geraakt. Ik kan haar een
doos meegeven met allerlei kindermateriaal, waar
ze ontzettend blij mee is. Ook is er aandacht voor
de meegenomen boeken, men gebruikt nu de kans
om zich van goede en goedkope lectuur te voorzien.
De bibliotheek krijgt ook een ruime aanvulling.

Ons gastverblijf

Donderdag is Srefidenside, de herdenking van 35
jaar onafhankelijkheid, een nationale feestdag. We
vermaken ons met het brengen van bezoeken en
er wordt cricket gespeeld op het voetbalveld. ’s
Avonds is de slotbijeenkomst, het aantal bezoekers
is minder. Broeder John houdt een toespraak over
het onderwerp priesterdienst en wijsheid. Als wij
ons gastenverblijf betreden, ontdekken we dat we
tussen twee bars zitten. De luidruchtige muziek zal
ons lang wakker houden. Onze gastheer en John
raken in gesprek, en ik maak van de gelegenheid
gebruik om een praatje te beginnen met iemand die
buiten tegen het balkon staat geleund. Hij vertelt
hoe gevaarlijk het soms kan zijn in het bos, wanneer
ze bomen rooien en moeten afvoeren. Hun kamp
is een keer vernietigd doordat een boom verkeerd
viel. Niemand raakte gelukkig gewond. Hij bidt elke
dag voordat hij naar zijn werk vertrekt. Het is fijn
om zo met iemand spontaan over de Heer Jezus te
kunnen praten.
De volgende morgen in alle vroegte vertrekken
we, en de kapitein van het dorp reist mee omdat
hij een training in de stad moet volgen. Tot mijn
grote opluchting is het eerste gedeelte van de weg
‘gescrabeld’, glad gekrabd! Dat betekent dat we flink
kunnen doorrijden.

Plotseling zien we een tapir, ter grootte van een
jonge koe, midden op de weg staan. Het dier schiet
haastig de jungle in, er is helaas geen tijd om het te
fotograferen. Er is geen vrachtverkeer tijdens onze
rit.

Bij de Maziona-brug lopen mensen en we stoppen.
De houten brugleuning is over ongeveer 10 meter
vernield, en beneden zien we de bumper van een
auto in het water. Iemand vertelt ons dat die wagen
de vorige avond te water is geraakt. Wat er met de
bestuurder is gebeurd horen we later wanneer we
een stop maken bij
de
Coppename
rivier. Er is een
gedeelte van een
schutting
kapot
gereden door een
chauffeur,
die
onder invloed reed
en
zijn
weg
probeerde te vervolgen met het noodlottige resultaat. Ondanks het
feit dat er zo weinig verkeer op die route is, moeten
we toch alert zijn op vreemde weggebruikers. Dat
blijkt als we de volgende dag in de krant lezen dat er
ook nog een auto over de kop is geslagen en er een
dode en enkele gewonden zijn gevallen op die weg.
Broeder John en ik arriveren eerder in de stad dan
we verwacht hadden, bij John thuis danken we
de Heer voor Zijn bewaring en ik rijd verder. Als
ik het erf oprijd, kijkt Anneke mij met grote ogen
aan. Wanneer ik mijzelf even later in de spiegel
beschouw zie ik de reden; door het stof van de weg
ben ik een echte ‘roadhuid’!

... en spontaan spreken over de Heer Jezus

’s Middags komt de zuster die voor ons kookt
weer een maaltijd brengen. Als ik het etensbakje
openmaak, zie ik twee kwikwi’s boven op de rijst
liggen die me met grote vissenogen aanstaren,
compleet geserveerd met alles erop en eraan! John
breekt de koppen eraf en zuigt ze leeg. Ik niet, maar
het vlees onder de schubben is lekker zacht.
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www.zbb-gfg.nl). Simon Baksteen runt met een aantal
vrijwilligers deze uitgeverij. In 160 talen zijn hier Bijbels,
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“En hij trachtte Jezus
te zien, Wie Hij wel was” (Luc. 19:3).
“Heer, wij wensen Jezus te zien” (Joh. 12:21).

De dag van de Heer:

Er waren twee hindernissen voor Zacheüs om
Jezus te kunnen zien. In de eerste plaats was
hijzelf klein van gestalte. Als wij evenals hij de
wens hebben om Jezus te zien (en dat is een
goed verlangen), dan hebben wij met hetzelfde
probleem te maken. Wij zijn immers slechts kleine
mensen, en te gering om Zijn grootheid te zien. Er
was nog een andere hindernis die Zacheüs belette
om de Heer duidelijk te zien, toen Hij door Jericho
ging. Dat was de menigte die Hem omringde: die
stelt ons voor wat we zouden kunnen noemen de
godsdienstige wereld. Menselijke vormendienst,
de vele denominaties in de christenheid maken het
soms onmogelijk Hem te zien zoals Hij werkelijk is.
Dan kan men nauwelijks een glimp van de Heer
opvangen.

Het is ook vernederend om hard te gaan lopen zoals
Zacheüs dat deed, terwijl men liever een zekere
waardigheid zou bewaren. Het is vernederend
als een kind in een boom te moeten klimmen,
8 Elia wekt een dode op, terwijl men volwassen is. Het is vernederend klein
en ontmoet Obadja
te moeten lijken, terwijl men meent groot te zijn.
Het
is moeilijk de eigen onwetendheid te moeten
1 Koningen
erkennen, terwijl men aanspraak maakt op kennis.
17:17 - 18:15
Zacheüs had genoeg motieven om zich maar niet
aan zulke vernederingen bloot te hoeven stellen.
9 Reply
Hij had voldoende aanleiding om op de grond te
blijven, misschien zelfs zijn kantoor niet te verlaten
weggeraakt goed
– in de wetenschap dat anderen die groter waren
van een broeder
dan hij, Christus zouden zien en hem later over
Hem zouden kunnen vertellen. Beschouwen veel
10 Twee woningen
christenen het niet als de rol van de geestelijkheid
van God
om de dingen van God te onderzoeken en later in
een preek samen te vatten? Hebben wij ons soms
Johannes 14:2, 15-31
ook niet laten weerhouden de tegenwoordigheid
van de Heer te zoeken met motieven die in feite
niet goed waren? Hebben wij soms niet gedacht
dat Zijn persoonlijke tegenwoordigheid kon
worden vervangen door iets anders? Hebben wij
het lezen van Zijn Woord vaak niet verschoven
naar een tijd dat onze bezigheden er het minst
door werden gestoord?
al aangebroken, of
nog aanstaande?

Zo heeft Zacheüs niet gehandeld. Hij heeft zich
boven de hindernissen geplaatst, doordat hij zijn
kleinheid besefte. Hij heeft zich van de menigte
losgemaakt, en van boven heeft hij gezien Wie
Jezus was. Dat geldt ook voor ons. Als wij op het
niveau van de wereld blijven en ons niet daarvan
losmaken (want de wereld is ook in ons natuurlijk

hart), zullen wij de volmaaktheid van de Heer niet
kunnen onderscheiden. Ook de godsdienstige
wereld verduistert vaak onze blik. De Heer zag
Zacheüs zitten in de vijgenboom en Hij wilde
Zijn intrek bij hem nemen, omdat hij – hoewel hij
een rijke tollenaar was – toch ook een zoon van
Abraham was. De Heer geeft dan als verklaring:
‘Want de Zoon des mensen is gekomen om het
verlorene te zoeken en te behouden’ (Luc. 19:10).
De liefde van de Heer ging in de eerste plaats uit
naar de verloren schapen van het huis van Israël
en Hij zocht hen op; en zo beantwoordde Hij het
verlangen in het hart van Zacheüs (= ‘zuiver’) om
Hem te zien en te ontmoeten.
Bij de Grieken in Johannes 12 lag het iets anders.
Zij hadden ook de wens om Jezus te zien, maar
zij behoorden niet tot het volk van God. Daarom
vroegen zij aan Filippus, een van de leerlingen
van de Heer, die een Griekse naam droeg, om
te bemiddelen en zo aan hun wens te voldoen.
Waarschijnlijk waren zij afkomstig uit de streek
ten oosten van het meer van Galilea en hadden zij
de gewoonte met het Paasfeest naar Jeruzalem
te komen. Galilea was de landstreek der heidenen
(Jes. 8:23). Filippus was afkomstig uit Betsaïda
(= ‘huis van de visvangst’), een stad aan de
noordoostelijke oever van het meer van Galilea,
evenals Andreas en Petrus (vgl. Joh. 1:41-45).
Terwijl de farizeeën de Heer verwierpen, wilden
deze Grieken Hem na Zijn triomfantelijke intocht
in Jeruzalem juist ontmoeten (Joh. 12:19-20).
Andreas had zijn eigen broer tot de Heer geleid
en nu wilde hij, samen met Filippus, deze mensen
bij de Heer brengen. Zou Hij hun te woord willen
staan? De Heer ging er niet direct op in – Hij stond
immers nog vóór het kruis – en wees op de kern
van het evangelie: het uur was gekomen dat de
Mensenzoon verhoogd moest worden aan het
kruishout, en daarna zou Hij opstaan uit de doden
en verhoogd worden aan Gods rechterhand in de
hemel. Langs die weg alleen kon het heil ook tot
de volken komen en zou Hij als de Gekruisigde
ook velen uit de volken tot Zich trekken. Door een
blik op het kruis is er leven en heil, voor u en voor
mij. Die belofte geldt nog steeds, als u de wens
hebt om Jezus te zien. Wij zien Hem nu in de
Schriften, die van Hem getuigen, en wij hopen dat
dit nummer van Rechtstreeks eraan zal bijdragen
om Hem hier te zoeken en te vinden. Namens de
redactie, Hugo Bouter.

F.L. *

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

De prediking van
Johannes de Doper
Matteüs 3:1-12

Bekeert u
“In die dagen nu trad Johannes de Doper op en predikte in
de woestijn van Judea en zei: Bekeert u, want het koninkrijk
der hemelen is nabij gekomen” (vs. 1-2). Het moet voor
de farizeeën hebben geklonken als een donderslag bij
heldere hemel, toen Johannes deze woorden uitsprak.
Ze zullen het met grote tegenzin hebben aangehoord.
De Heer Jezus beschrijft later hun geestelijke toestand
in een gelijkenis, die van de farizeeër en de tollenaar. De
farizeeër bad: “O God, ik dank U, dat ik niet ben zoals de
overige mensen” (Luc. 18:11). In Johannes 7:49 spraken
ze in hun Raad over de armen en onwetenden van hun
eigen volk op de volgende manier: “Maar deze menigte
die de wet niet kent, is vervloekt!”
Op dit moment stonden de farizeeën tegenover Johannes
de , die hun toestand aan het licht bracht; en zij waren
niet in staat zich tegen zijn getuigenis te verzetten. Dit
maakte zo’n indruk op het volk, dat allen zich afvroegen
of Johannes misschien de Christus was (Luc. 3:15). De
belangrijkste leiders van Jeruzalem konden niet doen
alsof ze niet wisten wat er aan de hand was. Ze zonden
boodschappers om te vragen naar het hoe en waarom
van zijn zending (Joh. 1:19). Enkelen kwamen zelfs
naar zijn doop (vs. 7). Zij brachten zelfs hun vijanden,
de sadduceeën, mee om de beweging van Johannes te
onderzoeken en zich te beraden over de maatregelen die
ze konden nemen om er een einde aan te maken.
Er waren bijna acht geslachten voorbijgegaan sinds
Maleachi zijn ernstige oproep aan het opstandige volk
had gericht. Zijn stem was verstomd na het uitroepen van
een alarmkreet en de aankondiging van het komende
oordeel: “Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht
de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen
de Here, die u zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die
u begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen.
Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie
zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het
vuur van de smelter en als het loog van de blekers” (Mal.
3:1-2). Er was nog maar een zwak overblijfsel dat met
vreugde die heerlijke dag kon begroeten, en voor wie de
Zon der gerechtigheid zou opgaan met genezing onder
Zijn vleugels (Mal. 4:2). De geestelijke duisternis waarin
het merendeel van het volk zich bevond, verhinderde
dat het zich verheugde in het nieuwe licht: “Hij was de
brandende en schijnende lamp en u hebt zich voor een
tijd in zijn licht willen verheugen” (Joh. 5:35). Johannes
was de voorloper van het ware Licht, dat in volle glans
zou schijnen (Joh. 1:8-9).
Johannes, de man Gods, liet zich niet bedriegen door de
komst van de huichelachtige oversten en leidsmannen
van het volk. Hij richtte een ernstige waarschuwing tot hen,
die hun vreemd in de oren moet hebben geklonken, want
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* alleen initialen bekend

ze waren zich goed bewust van hun eigengerechtigheid:
“Adderengebroed, wie heeft u een aanwijzing gegeven om
de komende toorn te ontvluchten?” (vs. 7). Het leek dat
deze boodschap in strijd was met het uiterlijk van deze
mensen. Zij stonden daar met hun brede gebedsriemen
en hun kleding die de strikte naleving van de wet en
de overlevering moest aantonen. Toch werd dezelfde
boodschap tot hen gericht, die ook aan de anderen was
gepredikt. En Johannes voegde er met kracht aan toe:
“Brengt dan vrucht voort, de bekering waardig” (vs. 8).
Dan volgen er drie ernstige redenen. Laten we ze alle drie
onderzoeken, want ze zijn nog steeds van toepassing.

1. Een bevoorrechte positie
In de eerste plaats is een bevoorrechte positie geen
middel om aan het oordeel te ontkomen: “(...) en denkt
niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot
vader! Want ik zeg u, dat God uit deze stenen Abraham
kinderen kan verwekken” (vs. 9). Te behoren tot de lijn
van de belofte naar het vlees, betekent niet dat men geen
persoonlijk geloof nodig heeft en dat men ongehoorzaam
kan zijn aan het Woord van God. Het feit dat men uiterlijk
een plaats van zegen inneemt, levert geen levende relatie
met God op, zolang het hart en het geweten gesloten
blijven voor Hem. In onze tijd is het nog noodzakelijker
dan vroeger om deze waarheid te benadrukken. Het
jodendom is vooralsnog terzijde gesteld. De voordelen
van het Jood zijn waren volgens de apostel Paulus:
“Veel in elk opzicht, en wel in de eerste plaats dat hun de
woorden van God zijn toevertrouwd” (Rom. 3:1-2).
Als getuigenis op aarde heeft het christendom de plaats
van het jodendom ingenomen, en het is een groot voorrecht
in deze sfeer van zegen te leven: het kostbare Woord van
God te bezitten, de openbaring van God en van Zijn liefde
in Christus te kennen, te leven op de plek waar de Heilige
Geest woont en werkt tot eer van Christus, te leven in
een tijd waarin de Geest lang verborgen waarheden
uit de duisternis van het pausdom weer duidelijk in het
licht heeft gesteld. Dat zijn enkele voorrechten van
belijdende christenen in onze zo begunstigde landen. Het
minachten van zulke grote zegeningen blijft niet zonder
gevolgen. God ziet het verschil tussen personen die deze
zegeningen kennen zonder belang eraan te hechten, en
zondaars die in duisternis verkeren en de waarheid nooit
hebben gehoord: “Maar weet, dat God u om al deze
dingen in het gericht zal doen komen” (Pred. 11:9). Dus
het leven in een christelijk gezin, het regelmatig bijwonen
van diensten en samenkomsten en het volbrengen van
andere plichten, dat maakt u niet tot een kind van God.
Hebt u zelf ooit uw zondige toestand erkend en beleden?

2. De bijl ligt aan de wortel van de bomen
De tweede ernstige reden om bekering te prediken is
deze: “En de bijl ligt al aan de wortel van de bomen”.
Het was een beangstigend perspectief voor het volk,
en wat voor toekomst wachtte de mensen die helemaal
geen besef van zonde hadden! Na Adams val, en dan
voornamelijk onder de wet, was God bezig geweest met
de opvoeding van de mens. Hij snoeide de boom om te
zien wat de vrucht ervan zou zijn. Natuurlijk, God kende
het ware karakter van de ‘boom’. Het gebod: “U zult
niet begeren”, bewees de volmaakte kennis die Hij had
van de eigenwilligheid van de mens en zijn neiging om
onafhankelijkheid te verkiezen boven gehoorzaamheid.
Toch waren het in het algemeen de verkeerde daden,
die de wet verbood en veroordeelde. Een wet waaraan
Israël zich met grote vasthoudendheid hechtte, en die
ook nu nog de gevallen mens aanspreekt en waaraan hij
probeert te voldoen.
Johannes verkondigde dat het oordeel reeds aan de
wortel van de bomen lag. De straf van de goddelijke
gerechtigheid luidde als volgt: “Hak hem dus om;
waarom beslaat hij de grond nog zonder nut?” (Luc.
13:7). Hoewel de wijngaardenier nog had gevraagd hem
een korte tijd te laten staan met het oog op een laatste
beproeving (Luc. 13:8-9), lag de bijl klaar om het oordeel
uit te voeren. De verantwoordelijke mens ligt onder het
oordeel als een schuldig en verloren schepsel. Als de
farizeeën de boodschap van Johannes hadden begrepen
en hadden aangenomen, zou dat een grote zegen voor
hen zijn geweest. De nauwgezette zorg waarmee deze
godsdienstige mensen de buitenkant van de beker en
de schotel reinigden, was een verhindering voor hen
om hun innerlijke toestand onder ogen te zien. Hun
vaders hadden de profeten gedood, maar zelf waren
zij als de witgepleisterde graven van die profeten, van
buiten fraai, maar van binnen vol doodsbeenderen en
allerlei onreinheid (Matt. 23:25-33). Johannes kende hun
toestand maar richtte toch de oproep tot bekering tot hen,
opdat ze niet onder het oordeel zouden komen. Maar
zijn stem klonk voor dovemansoren en harde harten
(Jes. 6:10). Doordat zij weigerden te luisteren en hun
harten onbekeerd bleven, maakten zij de maat van hun
ongerechtigheid vol toen zij de Rechtvaardige ter dood
brachten (Matt. 13:15; Hand. 7:52). De boom is dan ook
omgehakt en de mens ligt in de dood zonder een sprankje
geestelijk leven (Ef. 2:1; Kol. 2:13). Toch leeft de zondaar
nog op aarde en is hij verantwoordelijk om te luisteren
naar de roepstem die hem heden bereikt. Het Woord zegt
tot allen: “Bekeert u en gelooft in het evangelie” (Marc.
1:15; Hand. 2:38; 3:19).
Sterker nog, God beveelt het: “Met voorbijzien dan van de
tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen,
dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een
dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid
zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd,
waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem
uit de doden op te wekken” (Hand. 17:30-31). Het oordeel
over de wereld komt zeker, want God heeft het bewijs
hiervoor geleverd door de Heer Jezus uit de doden op te
wekken. Wees aan dit goddelijk bevel gehoorzaam door
uw eigen zondigheid te erkennen en berouw te hebben
over al het door u bedreven kwaad. De Heer Jezus is
geplaatst in de hoogste heerlijkheid, aan de rechterhand
van Gods kracht. Erken de rechtmatigheid van dit Gods
handelenKeert u tot mijn vermaning!” (Spr. 1:23), zegt Hij.

Het leven is onzeker, er is een vreselijke verwachting van
oordeel en een felheid van vuur dat de tegenstanders
zal verslinden (Hebr. 10:27). Wie deze waarschuwing
veracht, zal ten slotte dit vreselijke woord horen: “Ik
heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, werkers van de
wetteloosheid!” (Matt. 7:23; 25:41).

3. Hij die na mij komt
Het oordeel komt dus: “Elke boom dan die geen goede
vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur
geworpen” (vs. 10). En Johannes zegt in de derde plaats
dat Christus Zelf dit oordeel zal uitvoeren. Het kaf zal met
onuitblusbaar vuur verbrand worden, terwijl de tarwe in de
schuur wordt samengebracht (vs. 12). Het oordeel staat
voor de deur, omdat Zijn komst nabij is. Christus doopt
met de Heilige Geest en met vuur. Deze woorden tonen
ons de twee aspecten van Zijn werk: als Heiland doopt Hij
met de Heilige Geest en zegent hen die geloven; daarna
zal Hij als de Rechter aan Wie al het oordeel is gegeven,
met vuur degenen dopen die niet hebben geloofd.
In de tijd dat Johannes predikte, moest Christus
geopenbaard worden als de Koning der Joden en de
Heiland der wereld. De zegen moest nog door de kracht
van de Heilige Geest uitgestort worden over de mensen,
opdat zij allen ervan zouden kunnen genieten. Maar
Johannes wist dat het verwerpen van de doop met de
Heilige Geest door het volk Israël de aanleiding zou
zijn voor een vreselijke doop met vuur. Dit oordeel zou
door dezelfde Persoon over hen komen, aangezien zij
de kostbare zegen, die door de Heilige Geest gebracht
werd, verwierpen.
Voor ons als gelovigen uit de volken, vormde dit de
aanleiding dat God Zijn raadsbesluiten jegens ons heeft
geopenbaard. God heeft ons door genade en door de
kracht van Heilige Geest Zijn plannen bekendgemaakt.
Zelfs het geloof van Johannes kon de reikwijdte daarvan
niet bevatten: “Want door één Geest zijn wij allen tot
één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij
slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest
gedrenkt” (1 Kor. 12:13). “En Hij heeft alles aan zijn voeten
onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan
de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die
alles in allen vervult” (Ef. 1:22-23).
Nog steeds wil God deze rijke zegen – ondanks zoveel
eeuwen verachting van het evangelie – aan de wereld
geven. Nog steeds worden mensen uitgenodigd om tot
berouw en geloof te komen. Het weigeren van deze gave
zal een onverbiddelijk oordeel met zich meebrengen in
het onuitblusbare vuur; dit zal gepaard gaan met geween
en tandengeknars.
Laten wij God bidden dat Hij Zijn Woord door de kracht
van de Heilige Geest toepast op het hart en het geweten
van de hoorders, opdat in deze tijd van de genade nog
velen de boodschap van het evangelie aannemen. Wie
het aanneemt, “komt niet in het oordeel” (Joh. 5:24). Door
het getuigenis van het Woord weten wij dat wij geschikt
zijn gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de
heiligen in het licht (Kol. 1:12). Als men verwerpt wat God
zegt, maakt men Hem echter tot een leugenaar (1 Joh.
5:10), en wel doordat men Zijn goedheid miskent die de
mens tot bekering leidt. Een hard en onbekeerlijk
hart hoopt voor zichzelf toorn op in de dag van
de toorn en van de openbaring van het
rechtvaardig oordeel van God
(Rom. 2:4-10).

De bijl ligt al aan de wortel van de bomen

Van de uiterlijke voorrechten van het christendom kan
men genieten, maar desondanks kan het hart ver van
God verwijderd zijn (Matt. 15:8).

3

Hugo Bouter

Henoch

als profeet en man

Gods

Over de dingen die je leert...

“En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer,
want God had hem opgenomen” (Gen.5:24).

4

Een profeet van de eindtijd

Wandelen met God

De naam Henoch betekent ’toegewijd’, of ’ingewijd’;
vandaar ook ’leraar’. Door te wandelen met God verkreeg
Henoch zelf inzicht in Gods plannen en gedachten, en
was hij ook in staat om anderen te onderwijzen. Dit
maakte hem tot een profeet, d.i. een boodschapper van
Godswege in een verdorven wereld die God de rug had
toegekeerd. Dit wordt duidelijk bevestigd in het Nieuwe
Testament, want wij lezen in de brief van Judas dat
Henoch heeft geprofeteerd. Hij heeft gesproken over
de komst van de Heer ten oordeel: ‘En ook Henoch, de
zevende van Adam af, heeft van dezen geprofeteerd door
te zeggen: Zie, de Heer is gekomen te midden van Zijn
heilige tienduizenden, om oordeel uit te oefenen tegen
allen (...)’ (Jud.: 14,15).

Een wandel met God was reeds het deel van Adam en Eva
in de hof van Eden, maar zij verloren dit voorrecht door
de zondeval. Toen zij nà de val het geluid van de Here
God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte,
verborgen zij zich voor Hem (Gen. 3:8). Het contact met
God was verstoord, de mens had niet gewandeld in
Zijn wegen. Gelukkig wees God Zelf de weg terug, de
weg ten leven, en wel op grond van de dood van een
plaatsvervangend offer. Dit opende de mogelijkheid om
toch weer met God te wandelen - zelfs te midden van
een wereld die Hem niet kent en die in opstand tegen
Hem verkeert.

Ja, God openbaart Zijn plannen en gedachten – ook
ten aanzien van de toekomst - aan Zijn knechten, de
profeten. Het is zoals wij lezen in Amos: ‘Voorzeker, de
Here Here doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad
aan Zijn knechten, de profeten’ (Am. 3:7). Het is de wens
van Gods hart Zijn gedachten bekend te maken aan de
Zijnen en Zijn plannen met hen te delen. Wij zien dit ook
in het leven van Abraham: ‘En de Here dacht: Zou Ik voor
Abraham verbergen wat Ik ga doen?’ (Gen. 18:17). Het
daarop volgende gesprek met Abraham leidde tot diens
voorbede voor Sodom en de redding van Lot. Om Gods
gedachten te leren kennen, is het echter nodig dat wij
leven en wandelen voor Zijn aangezicht. De vraag is dan
hoe een zondig mensenkind dat van God vervreemd
is, dicht aan Gods hart kan worden gebracht om daar
kennis te nemen van Zijn verborgen gedachten? Dat
kan slechts tot stand komen door de nieuwe geboorte en
de inwoning van de Heilige Geest; dan pas is er sprake
van harmonie met God. Als wij uit God geboren zijn, zijn
wij geliefde kinderen en is er niets dat God voor ons
verborgen houdt. Zo lezen wij in 1 Korintiërs 2 dat wij
door de Geest die in ons woont en door het geïnspireerde
Woord kennis verwerven van Gods verborgen gedachten,
van Zijn liefdeplannen. Zoals geschreven staat: ‘Wat
geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in
geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft
voor hen die Hem liefhebben’. Want ons heeft God het
geopenbaard door de Geest, etc. (1 Kor. 2:6-16). Dit grote
voorrecht genieten wij als kinderen van God, hoewel wij
leven in een wereld die van God vervreemd is en die
geen weet heeft van Zijn gedachten. Kennen wij deze
gemeenschap? Groeien wij in de kennis van onze God
en Vader en van Christus, die het Centrum is van al Gods
plannen en gedachten? Laten wij onszelf onderzoeken of
wij werkelijk leven en wandelen voor Gods aangezicht, of
wij wandelen met God.

Adam en Eva hebben om zo te zeggen ook nà de val
met God gewandeld, en wel doordat zij zich door God
lieten bekleden met kleren van vellen en geloof hechtten
aan Zijn belofte aangaande de komende Verlosser.
Hetzelfde zien wij bij hun nakomelingen. Abel heeft met
God gewandeld, doordat hij een bloedig offer bracht in
overeenstemming met Gods gedachten. Set en zijn
nakomelingen hebben met God gewandeld, doordat zij
de naam van de Here aanriepen (Gen. 4:26).

Henoch en Noach
En Henoch heeft heel duidelijk herwonnen wat Adam door
zijn val had verbeurd. Tweemaal lezen wij van hem dat
hij met God wandelde (Gen. 5:22,24). Van Noach wordt
hetzelfde vermeld: ‘Noach wandelde met God’ (Gen.
6:9). Is het mogelijk met God te wandelen in een wereld
die Hem de rug heeft toegekeerd en die het oordeel
tegemoet gaat? Het voorbeeld van deze beide mannen
geeft een bevestigend antwoord op die vraag. Vergelijk in
dit verband ook de woorden van de psalmist: ‘Des Heren
vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en Zijn
verbond maakt Hij hun bekend’ (Ps. 25:14). Henoch werd
na een lang leven met God plotseling opgenomen van dit
aardse toneel, om Hem in hemelse heerlijkheid te dienen
en te loven. Noach werd na een langdurige ‘wandel met
God’ veilig overgebracht naar een nieuwe wereld, om
Hem op een gereinigde aarde opnieuw te dienen en te
eren.
De wegneming van Henoch is een beeld van de opname
van de Gemeente, die ‘in wolken zal worden opgenomen
de Here tegemoet in de lucht’ (1 Tess. 4:15-18). De redding
van Noach is profetisch gezien echter een beeld van de
bewaring van het gelovige overblijfsel van Israël tijdens
de oordelen van de Grote Verdrukking. Zoals Noach door
de oordeelswateren heen veilig aankwam op een nieuwe
aarde, zullen de verzegelden uit Israël gespaard blijven in

de komende oordeelstijd en veilig de nieuwe wereld van
het Vrederijk bereiken. Israël heeft een specifiek aardse
toekomst, de Gemeente een specifiek hemels deel.
Het keerpunt in Henoch’s leven schijnt de geboorte van
zijn zoon te zijn geweest: ‘En Henoch wandelde met God,
nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar’ (Gen.
5:22). Wellicht kreeg hij door de geboorte van zijn zoon
een betere indruk van Gods grootheid als de Schepper
van het leven. Misschien is hij toen ook gaan nadenken
over de realiteit van de val van de mens, de ernst van
de dood en de noodzaak van de verlossing. Zo bracht
de zegen die hij ondervond in zijn gezin hem dichter
bij God, zodat hij werkelijk met God ging wandelen. En
Henoch blééf met God wandelen, wel driehonderd jaar
lang - voor onze begrippen een enorme tijd. Zou er één
dag geweest zijn in al die lange jaren, waarop Henoch
afdwaalde en niet met God wandelde? Ik denk het niet.
Wanneer wij ouder worden en vele jaren met de Heer
hebben gewandeld, zijn wij ertoe geneigd van Hem af
te wijken en onze eigen wegen te volgen. Dat zien wij
bijvoorbeeld in het leven van Salomo, die vreemde goden
ging dienen toen hij oud geworden was (1 Kon. 11:4vv.).
Henoch bleef bewaard voor afdwalingen. Hij week niet
van de zijde van de God met Wie hij wandelde, zoals
Ruth zich vastklemde aan haar schoonmoeder en Elisa
weigerde Elia te verlaten (Ruth 1; 2 Kon. 2).
Het lange leven van Henoch eindigde op een heerlijke
wijze, doordat God hem plotseling opnam in de hemel.
Wij als christenen hebben dezelfde hoop, dezelfde
toekomstverwachting: in een ondeelbaar ogenblik, in
een oogwenk, zullen wij worden veranderd en de Heer
tegemoet gaan in de lucht.

(1 Tess. 1:10). En wij, de levenden die overblijven tot
de komst van de Heer, zullen de ontslapen gelovigen
geenszins vóórgaan. Want de doden in Christus
zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden
die overblijven, samen met hen in wolken worden
opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zó zullen
wij altijd met de Heer zijn (1 Tess. 4:15-18). Wij zullen
niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd
worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk,
bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en
de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en
wij zullen veranderd worden (1 Kor. 15:51,52).
In Genesis 5 staat het einde van Henoch’s leven in
groot contrast tot dat van alle andere mensen, van wie
telkens wordt herhaald: ‘(...) en hij stierf’. Henoch werd
weggenomen opdat hij de dood niet zag, en zó zal het
ook gaan met de levenden die overblijven tot de komst
van de Heer. Wij zijn de grote ’uitzondering’ te midden
van een wereld die onderworpen is aan de macht van de
dood en de vruchteloosheid. Ondertussen zal God ons
zegenen in onze dagelijkse wandel met Hem. Terwijl wij
met Hem wandelen door de aardse woestijn, zullen wij
tegelijkertijd als priesters voor Zijn aangezicht staan om
Hem te dienen in het hemelse heiligdom (vgl. Deut. 10:8).
Wij mogen zelfs zoals Johannes, de geliefde discipel,
aanliggen in de directe tegenwoordigheid van de Heer
(Joh. 13:23). Dat zijn de persóónlijke kenmerken en
zegeningen van een wandel met God.

Er zijn eigenlijk drie aspecten van het leven van Henoch
die ik zou willen beklemtonen, drie belangrijke gevolgen
van een wandel met God, en wel ten aanzien van onszelf,
ten aanzien van de Heer, en ten aanzien van de wereld
waarin wij leven:
(1) Wat onszelf betreft, zien wij in het voorbeeld van
Henoch dat wij in gelukkige gemeenschap met God
kunnen en mogen wandelen. Wat leren wij als wij zo met
God wandelen? Heel veel:
(a) Wij leren Hem kennen als onze liefdevolle Vader in
Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
(b) Wij leren ook wie wijzelf zijn, zowel in onze natuurlijke
toestand als in onze positie in Christus. Wij zijn
aangenaam gemaakt in Hem, tot volheid gebracht in
Hem, de Geliefde.
(c) Door met God te wandelen verwerven wij ook kennis
van Gods plannen en gedachten met betrekking tot
tal van andere zaken. Wij leren wat Gods gedachten
zijn over de wereld in haar huidige toestand onder de
heerschappij van de overste van deze wereld, maar
ook in haar toekomstige toestand onder de regering
van Christus.
(d) Wij leren wat onze toekomst is met Christus, Zijn komst
voor de Zijnen, de opname van de Gemeente en haar
invoering in het Vaderhuis. Maar ook wat onze rol zal
zijn als hemelse heiligen in het komende Vrederijk, na
Christus’ wederkomst op aarde met kracht en grote
heerlijkheid. Ja, wij hebben de gelukkige hoop dat
wij evenals Henoch de dood niet zullen zien (Hebr.
11:5). Wij verwachten Gods Zoon uit de hemelen,
Jezus, die ons redt van de toekomende toorn

(2) Wat God betreft, zal onze wandel met Hem strekken
tot Zijn eer en verheerlijking. Zo zal Hij praktisch Zijn
welbehagen in ons vinden, in onze handel en wandel, in
heel ons doen en laten. Christus Zelf is ons volmaakte
Voorbeeld in dit opzicht, want Hij was de geliefde Zoon,
in Wie de Vader Zijn welbehagen had gevonden (Matt.
3:17). In de Griekse vertaling van het Oude Testament
wordt het woord ‘wandelen’ in Genesis 5:24 vertaald
door ‘behagen’. Zó wordt dit vers geciteerd in het Nieuwe
Testament: ‘(...) want vóór zijn wegneming heeft hij [d.i.
Henoch] getuigenis verkregen dat hij God behaagd had’
(Hebr. 11:5). Het leven van Henoch, de zevende van
Adam af, vormde een groot contrast met dat van zijn
naamgenoot in de lijn van Kaïn, de eerste moordenaar,
die niet met God wandelde en juist wegging van het
aangezicht van de Here (Gen. 4:16,17).
Een heel belangrijk kenmerk van zo’n wandel met God
is dat het een leven uit geloof is, want zonder geloof is
het onmogelijk Hem te behagen (Hebr. 11:6). Dat begint
al met de rechtvaardiging van de zondaar: zijn vrijspraak
gebeurt niet op grond van werken, maar op grond van
geloof (Rom. 1:16,17). Gerechtvaardigd op grond van
geloof, hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus
Christus (Rom. 5:1). Maar de rechtvaardige moet ook
door het geloof blijven leven (Gal. 3:11; Hebr. 10:38).
Christenen wandelen door geloof, niet door aanschouwen
(2 Kor. 5:7).

...als je wandelt met God...

Drie aspecten van het wandelen met God

Vervolg op pagina 12
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Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

Ezra, de priester en schriftgeleerde
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En dan komt het derde. Ezra had zijn hart erop gezet
“om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen”.
Dit laatste was een gevolg van het eerste. Iemand,
wiens hart uitgaat naar Gods woord en naar het
doen van Gods wil, die zelf daarvan de gezegende
gevolgen ondervindt, wil ook graag anderen in deze
weg leiden. Als iets mijn eigen warme belangstelling
heeft, dan valt het mij niet moeilijk met warmte hierover
te spreken tegenover anderen. Maar daarbij is een
goede gezindheid nodig. Van de Heer Jezus lezen we:
“Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig
van hart” (Matt. 11:29). Omdat Hij zo’n zachtmoedige
en nederige Leermeester is, is het zo gemakkelijk
van Hem te leren. Hoe vaak zegt Hij niet tegen ons
hetzelfde, als wij het door onoplettendheid niet direct
begrijpen. Met hoeveel geduld onderwees Jezus Zijn
discipelen en legde Hij hun alles uit. Met hoeveel
geduld houdt Hij Zich ook met ons bezig. Welnu, in
die gezindheid moeten wij ook leven, als wij anderen
willen leren. Daartoe is genade nodig, maar bij God
is ze te vinden. We zien het bij Ezra. Met overleg,
wijsheid, liefde en grote beslistheid is hij opgetreden
en onder het volk werkzaam geweest. Ik hoop dat God
ook in ons midden meer zulke mannen zal verwekken,
aangegord door Zijn kracht en geleid door Zijn Geest,
mannen met ijver en toewijding voor de zielen, mannen
die het hart gericht hebben om het heil van anderen te
zoeken en anderen te leren.
Ten gevolge nu van deze toewijding aan het woord van
de Here en aan Zijn werk, was “de goede hand van zijn
God” over Ezra. Dit blijkt uit de verzen 9 en 10. “Daar
de goede hand van zijn God over hem was, want Ezra
had er zijn hart op gezet...” enz. Dat Gods hand zo in
alles ten goede over hem was, vond zijn oorzaak dus
in het feit dat het hart van Ezra in alles met God en
Zijn wil was vervuld. En dat de koning voldeed aan al
zijn verzoeken, naar de goede hand van zijn God over
hem, toont ons dat Ezra vóór zijn optreden eerst met
de behoeften van zijn volk voor Gods aangezicht was
gekomen. En zie, God gaf hem alles wat hij vroeg. “Doe
uw mond wijd open en Ik zal hem vullen” (Ps. 81:11).

gaan en de geestelijke aangelegenheden van het volk
in Jeruzalem te regelen, en hij overlaadde hem met
alles wat hij nodig mocht hebben.
Merkwaardig is de brief die hij meekreeg! We doen
goed die nauwkeurig te lezen (vs. 12-26). We zien
eruit hoe wonderbaar God kan werken in het hart
van heidense heersers. We zien tevens wat de
overleggingen waren in het hart van de Perzische
heersers. Zonder levendmakend geloof, bezaten zij
toch een zekere godsvrucht. Hoewel zij zich “koning der
koningen” noemden, omdat zij de wereldheerschappij
hadden, erkenden zij toch de “God des hemels.” Bij
Artachsasta ging het evenwel verder. Hij erkende de
God van Ezra (vs. 14), de God van Israël (vs. 15),
de God van Jeruzalem (vs. 19). En hij voelde dat hij
handelen moest zoals hij deed; hij erkende dus zijn
verantwoordelijkheid jegens die God, opdat er geen
grote toorn zou zijn over zijn koninkrijk en zijn kinderen
(vs. 23).
Verder liet hij zien veel vertrouwen in Ezra te stellen,
want hij liet aan Ezra over om regeerders en richters aan
te stellen over het volk dat woonde in het gebied over
de Rivier, omdat hij heel goed wist dat de godvrezende
Ezra geen mannen zou aanstellen die zich zouden
verzetten tegen het koninklijk gezag, maar integendeel
naar de wijsheid van zijn God verstandige mannen
zou kiezen. Hij wilde dat deze man de onwetenden
zou onderwijzen, want dat zou een garantie zijn voor
het welzijn en voor de vrede van het koninkrijk. Hij
verordende ten slotte strenge maatregelen tegen
hen, die de wet van Ezra’s God en van de koning niet
zouden houden (vs. 26).
Ezra zelf was vol dankbaarheid. Niets rekende hij
zichzelf toe, maar alles zijn God. Hij besefte dat de
Here alles had gewerkt en welgemaakt. Laten ook wij
Gods leiding opmerken, al is het te midden van veel
droefheid! De Heer wil gebeden, maar ook gedankt zijn.
Ezra riep uit: “Geprezen zij de Here, de God van onze
vaderen, die de koning dit in het hart gegeven heeft om
het huis van de Here, die in Jeruzalem woont, luisterrijk
te maken, en mij gunst heeft doen vinden bij de koning,
zijn raadsheren en alle machtige vorsten des konings!”

Het gebed moet steeds aan de arbeid voorafgaan.
Het was een zware taak die hem wachtte, maar in
het gebed vond Ezra kracht. Hoe dikwijls wordt dit
vergeten! Hoe vaak gaat men aan het werk, zonder “Ik nu vatte moed, daar de hand van de Here, mijn God,
over mij was, en vergaderde uit Israël de hoofdmannen
eerst het aangezicht van de Heer te hebben gezocht!
om met mij op te trekken” (vs. 27-28). Ezra leefde in
Ezra had behoefte aan de hulp van de Here. Hij voelde
Gods nabijheid en het gevolg was dat hij merkte dat
de grootte van het werk en zijn eigen kleinheid. Maar
Gods hand over hem was: om hem te verhoren (vs.
toen aarzelde hij ook niet en liet hij zich door niets
6), om hem te beschermen op de reis naar Jeruzalem
weerhouden, wetend dat bij de Here kracht en hulp
(vs. 9), om hem moed te geven als leider (vs. 28),
te vinden was. En in dat vertrouwen begon hij zijn
verzoek bekend te maken en aanvaardde hij weldra de
en om hem te redden uit de macht van vijanden en
taak. Want de koning gaf hem de vrijheid om op reis te
struikrovers (Ezra 8:31).

Gerard Kramer

De

dag van de

Heer:

al aangebroken, of nog aanstaande?

Inventarisatie
We inventariseren daartoe de vertalingen van
2 Tessalonicenzen 2:2 in een aantal Nederlandse
vertalingen:

Het Griekse woord
Het Griekse woord waar het in de vertaling op aan
komt, is de vorm enhestèken, waarvan de ik-vorm
luidt enhestèka. Dit is een perfectum met praesensbetekenis. Een ouder woordenboek zegt dat deze
tijdsvorm zowel ‘tegenwoordig zijn’ als ‘aanstaande
zijn’ kan betekenen; het nieuwste woordenboek
geeft slechts ‘zich voordoen’.

De NT-schriftplaatsen
De besproken tijdsvorm van het genoemde Gr.
woord komt verder nog op de volgende plaatsen
voor:

•

SV ‘alsof de dag van Christus aanstaande ware’.

•

NBG 1951 ‘alsof de dag des Heren (reeds)
aanbrak’.

•

•

VH (Voorhoeve 1966) ‘alsof de dag van de Heer
er al zou zijn’.

Romeinen 8:38 – ‘noch tegenwoordige, noch
toekomstige dingen’.

•

•

TE (Telos 1982) ‘alsof de dag van de Heer al
aangebroken zou zijn’.

1 Korintiërs 3:22 – ‘hetzij tegenwoordige, hetzij
toekomstige dingen’.

•

•

WB (Willibrord) ‘dat de dag van de Heer is
aangebroken’.

1 Korintiërs 7:26 – ‘om de tegenwoordige nood’
(SV: aanstaande nood).

•

Galaten 1:4 – ‘de tegenwoordige boze eeuw’.

•

NBV ‘alsof de dag van de Heer op het punt
staat aan te breken’.

•

Hebreeën 9:9 – ‘deze is een gelijkenis voor de
tegenwoordige tijd’.

•

HSV ‘alsof de dag van Christus al aangebroken
zou zijn’.

•

NB (Naardense Bijbel, 4e druk) ‘dat de dag van
Christus aanstaande is’.

Het belangrijkste verschil
Twee verschillen vallen op. Allereerst dat de SV en
de HSV spreken over de dag van Christus en niet
over de dag van de Heer. Dat is een kwestie van
de gebruikte grondtekst (handschriften), en niet van
de vertaling. Leerstellig levert dit geen onbelangrijk
verschil op, maar dat wil ik hier niet aan de orde
stellen. Het belangrijkste verschil betreft het steeds
cursief weergegeven slotgedeelte:
è
Optie 1: Volgens SV, NBG, NBV en de NB
was het misverstand van de Tessalonicenzen dat ze
dachten dat de dag van de Heer aanbrak of op het
punt stond aan te breken.
è Optie 2: Volgens VH, WB, TE en HSV was het
misverstand dat de Tessalonicenzen dachten dat
de dag van de Heer al was aangebroken, oftewel
dat ze meenden die dag reeds te beleven.

Interessant is dat alle vertalingen die hierboven
voor optie 1 kozen, in de overige Schriftplaatsen
het genoemde Gr. woord nu ineens op het heden
betrekken, en niet op de toekomst (behalve 1x de
SV). Belangrijk is ook dat zowel in Romeinen 8:38 en
1 Korintiërs 3:22 het desbetreffende woord evident
niet op de toekomst slaat, maar op het heden. Het
staat juist met de toekomst in contrast!

Conclusie
Als we bovendien zien dat alle genoemde
Schriftplaatsen van de hand van Paulus zijn
(hoogstwaarschijnlijk ook de brief aan de
Hebreeën), dan is het zo goed als zeker dat ook in
2 Tessalonicenzen 2:2 de apostel met de genoemde
Gr. vorm eveneens naar het heden verwijst. Het
misverstand van de Tessalonicenzen was dus dat
ze meenden dat ze de verschrikkingen van de dag
van de Heer meemaakten; dat gaat de apostel
corrigeren in de rest van het hoofdstuk. Paulus
zou de Tessalonicenzen nooit een verwijt hebben
gemaakt als ze dachten dat die dag van de Heer
op het punt stond aan te breken, want met die
gedachte was (en is!) niets mis!

WoordStudie

De Tessalonicenzen hadden bepaalde misverstanden met betrekking tot de toekomst. Eén van
die misverstanden betrof de dag van de wederkomst,
de dag van de Heer. Maar wat was nu de denkfout
van de Tessalonicenzen? Anders gezegd: welke
denkfout van hen wilde Paulus corrigeren?
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

Elia

wekt een dode op,

en ontmoet

Obadja

1 Koningen 17:17 - 18:15
“En de Here hoorde naar de stem van Elia, en de ziel van het kind keerde in hem
terug, zodat het levend werd” (1 Kon. 17:22).

Het is een klein, maar gelukkig gezelschap, daar
in dat huis in Sarefat. In deze tijd van schaarste
hebben ze steeds te eten, want de man Gods heeft
er zijn intrek genomen. Dan komt in dat huis de
beproeving. De zoon van de weduwe wordt ziek
en sterft. Deze diep ingrijpende gebeurtenis brengt
bij de vrouw een hernieuwd bewustzijn van Gods
hand in haar leven tevoorschijn. Ze wordt herinnerd
aan een zonde, waarvan zij de last blijkbaar nog
niet kwijt was. Dat kan ons ook overkomen. Er zijn
dingen die gebeuren, waardoor we ons ineens in
Gods tegenwoordigheid geplaatst zien. Door een
plotseling voorval kan God ons tot stilstand brengen
en direct schiet ons een zonde te binnen die we
gedaan hebben, maar die we hadden weggestopt
of waren vergeten en nog niet beleden hadden. Dan
is dat de gelegenheid om die te belijden.

luister naar en spreek tot God

Online

Ger de Koning

De vrouw spreekt Elia aan met ‘man Gods’. Ze weet
dat hij dat is. Door hem heeft ze God leren kennen
als de Onderhouder, die voor haar zorgt. Nu gaat
ze door hem God op een bijzondere manier leren
kennen, en wel als de God van de opstanding. Elia
is in dit huis een beeld van de Heer Jezus. Door
Hem leren we God kennen. Elia zegt: ‘Geef mij
uw zoon’. Zo zegt de Heer Jezus: ‘Geef Mij jouw
probleem’. Elia brengt hem naar zijn bovenvertrek
en legt hem op zijn bed en strekt zich over hem uit.
Zo maakt de Heer Jezus ons probleem tot het Zijne
in de hemel. Daar bidt Hij voor ons, zoals Elia tot
God roept. En God luistert naar de stem van Elia en
brengt uitkomst, Hij hergeeft het leven. Dat wil God
ook bij ons doen als wij door een probleem, van
welke aard ook, niet meer tot Zijn eer kunnen leven.
Als we in dit huis ook een beeld van een plaatselijke
gemeente mogen zien, kunnen we nog een les
leren. Als de dood er is binnengekomen, als er geen
leven voor God meer is, dan mogen wij daarmee
naar de Heer Jezus gaan. Hij is in staat nieuw leven
te geven. Het resultaat is dat de vrouw erkent dat
Elia een man Gods is. Wij zullen ook alle eer aan
de Heer Jezus geven, als we zo Zijn levengevende
macht hebben ervaren.
Na verloop van zo’n drie jaar geeft God opdracht
aan Elia zich weer aan Achab te vertonen, want
Hij wil regen geven. Wat een genadige God!
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Op weg naar Achab loopt Elia Obadja tegen het lijf.
Twee mannen die de Here vrezen, treffen elkaar.
Maar tussen hen is een wereld van verschil. De
een is een verklaard tegenstander van Achab, de
ander doet zijn best om, hand in hand met Achab,
ervoor te zorgen dat in deze tijd van schaarste de
paarden van de koning in elk geval wat te eten
hebben. Goed, Obadja vreest de Here, en hij heeft
zelfs honderd profeten verborgen en van brood en
water voorzien. Dat is zeker ook niet gering. God
zal hem daarvoor belonen. Toch is het voor hem
onmogelijk een getuige te zijn voor God. God kan
hem niet gebruiken, omdat hij zo nauw aan Achab
is verbonden. Om een echte getuige te zijn, kun je
nooit met het kwaad verbonden zijn.

Grot bij de Dode Zee

Obadja schrikt ervan als hij Elia ziet en hij noemt
hem ‘mijn heer’. Elia wijst hem terecht en zegt dat
Achab zijn heer is. Angst beheerst het leven van
Obadja. Hij is bang voor Elia en bang voor Achab.
Hij vreest meer voor zijn eigen leven, dan voor dat
van Elia. Het werk van de Geest is voor hem duister.
Wie vervuld is met de Geest, is vol van Gods kracht.
Obadja is vol van zichzelf. Hij noemt alles op wat hij
dan toch maar voor de Here heeft gedaan. Elia is er
niet van onder de indruk en gaat heen om zich aan
Achab te vertonen.
Lees nu nog een keer 1 Koningen 17:17-18:15.
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf
aanvullen: ’Heer, dank U dat ik mijn problemen bij
U mag brengen en dat ik U daardoor steeds beter
mag leren kennen als de God van de opstanding.
Ik wil graag vol zijn van U, Heer Jezus, en niet van
mijzelf’.

Ger de Koning

Reply

Wat hebben de bepalingen ten aanzien van

weggeraakt goed van een broeder
in Deuteronomium 22:1-4 ons te zeggen?

Als ze te ver zijn, kunnen we het bewaren in ‘huis’,
als een beeld van de plaatselijke gemeente. Als zij in
huis komen, als ze die plaats vinden nadat ze ernaar
hebben gezocht, krijgen ze die zegeningen weer
terug. Het zijn hun eigen en eigenlijke zegeningen.
Wie ernaar op zoek gaat, zal ze weer vinden.

In de verzen 1-4 zien wij het omgekeerde van het
gebod “gij zult niet stelen”: we moeten erop toezien
dat onze naaste niets kwijtraakt. Wat gold voor
een vijand (Ex. 23:4), geldt des te meer voor een
broeder. Voor ons is niet de letterlijke betekenis de
eerste betekenis, maar voor ons gaat het om de
geestelijke betekenis van de tien geboden.
Drie keer lezen we in deze verzen over de plicht zich
ergens “niet aan onttrekken”. Het niet terugbrengen
van iets dat onze broeder is kwijtgeraakt, is
hetzelfde als zijn eigendom stelen. Wij hebben
de verantwoordelijkheid het terug te brengen. Het
is het handelen overeenkomstig het beginsel van
Matteüs 7:12, maar hier wordt uitgegaan van
onbaatzuchtigheid. Uit alles spreekt de zorg voor de
medebroeder of medezuster (vgl. Fil. 2:21), en niet
wat ons voordeel ervan is.
Een broeder die een rund of stuk kleinvee kwijt
is, heeft minder om te offeren. We kunnen dat
toepassen op een broeder die zijn dankbaarheid
kwijt is geraakt. Hij heeft geen zicht meer op de
zegeningen in de hemelse gewesten en ziet alleen
zijn verwikkelingen in de aardse zorgen. We mogen
hem zijn dankbaarheid om wat de Heer Jezus heeft
bewerkt, teruggeven. Dat doen we door met hem
daarover te spreken.
Veel christenen zijn het zicht op de hemelse
zegeningen kwijt, zegeningen die verbonden
zijn met de verheerlijkte Mens in de hemel en de
inwoning van de Heilige Geest in de Gemeente.
Velen zijn geestelijk gezien ver verwijderd van de
plaats waar de Heer Jezus in het midden is. Zij
kennen die plaats van afzondering niet. Als wij
hen ontmoeten, kunnen we hun dat teruggeven.

De ezel stelt de dienstbaarheid aan Christus voor.
De ezel die is kwijtgeraakt, spreekt ervan dat de
dienst voor Christus niet meer wordt verricht. Dit
kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een te drukke
baan in de maatschappij, of het voorrang geven aan
allerlei aardse zaken boven het dienen van Christus.
Soms moeten anderen daardoor méér doen in het
koninkrijk van God dan nodig zou zijn. Wij moeten
medegelovigen weer het zicht geven op hun roeping
tot dienstbaarheid.
Het kleed spreekt van het gedrag dat de mensen
van ons zien. Ook het christelijk gedrag kan
verloren gaan. Het kleed stelt ook onze christelijke
positie voor. Zo zijn we bekleed met de mantel der
gerechtigheid. Velen kennen hun christelijke positie
niet. We mogen hen daarover vertellen of wachten
op de juiste gelegenheid daarvoor.
In vers 4 spreken ezel en rund van dienstbaarheid.
Iemand die een dienst voor Christus wil doen, kan
daaronder zo gebukt gaan dat hij bezwijkt en het
opgeeft. Als we dat zien, moeten we hem niet nog
meer lasten opleggen. Het is belangrijk hem te
bemoedigen en hem overeind te helpen.

De belangen van de ander behartigen

Met dit hoofdstuk wordt een gedeelte van het boek
afgesloten dat in hoofdstuk 12 is begonnen. De
hoofdstukken 12-22 zijn een nadere uitwerking van
de geboden die God had gegeven op de stenen
tafelen. In het gedeelte van hoofdstuk 12:1 tot 16:17
zien we de uitwerking van de geboden van de éérste
tafel, die de betrekking tussen God en de mens
regelen. De tweede tafel gaat over de verhouding
van de mens tot zijn naaste. Dat is te zien in het
gedeelte van hoofdstuk 16:18 tot 22:30.

9

Deel 1

Kris Tavernier

Twee

woningen van

God

Ik ga heen om u plaats te bereiden

Johannes 14:2, 15-31
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Verdriet om Christus’ heengaan

Het vooruitzicht van het Vaderhuis

Johannes 14 kan worden opgesplitst in twee delen.
Het eerste deel beslaat de verzen 1-14, het tweede
deel de verzen 15-31. In beide delen komt de
zinsnede “Laat uw hart niet ontroerd worden” voor
(vs. 1, 27). De beide delen kennen ook elk een
‘woning’. In het eerste deel is dat het Vaderhuis (vs.
2). In het tweede deel gaat het om de gelovige als
een woonplaats voor God (vs. 23). In het eerste
deel gaat het over later in de hemel, wij zullen daar
samen met de Heer Jezus mogen wonen. In het
tweede deel gaat het over nu op aarde, de Vader
en de Zoon willen vandaag in de gelovige woning
maken.

Johannes 14:1-14. De boodschap van de Heer
Jezus dat Hij zou heengaan en niet langer bij Zijn
discipelen zou zijn, vervulde hen met groot verdriet.
Hebben wij ook zo’n verlangen om spoedig bij onze
Heer te komen? Begeren wij onze tijd op aarde in
te ruilen om bij de Heer onze intrek te nemen (2 Kor.
5:8)? Zijn wij er ook van overtuigd dat het beste is
om ‘bij de Heer’ te zijn (Fil. 1:23)? Die vaste hoop
dat wij bij de Heer Jezus zullen zijn, mogen wij
voor ogen houden. De Heer Jezus gaf die hoop als
eerste vertroosting aan Zijn discipelen. Hij beloofde
hun, en ook ons, het Vaderhuis.

De discipelen hadden verdriet over het feit dat de
Heer Jezus hen spoedig zou verlaten: “Kinderen,
nog een korte tijd ben Ik bij u (...) waar Ik heenga
kunt u niet komen” (Joh. 13:33). Voor Petrus was
het een zware dobber en dat zal het voor de andere
discipelen ook wel geweest zijn. Petrus wilde weten
waar Jezus heenging (vs. 36). Opnieuw zei de Heer
Jezus dat hij Hem niet kon volgen.
Maar Hij zei er nog iets meer bij, namelijk dat hij
Hem nu niet kon volgen maar dat hij later wel zou
volgen. In het volgende hoofdstuk gaat de Heer
Jezus daar uitgebreider over spreken (Joh. 14:1-3).
Maar Petrus wilde de Heer Jezus zo graag nú al
volgen, hij wilde zo graag bij Jezus zijn en blijven. Hij
wilde dat zo graag dat hij zijn leven ervoor over had
(13:37). Petrus en de andere discipelen (zie Judas
in Joh. 14:22) dachten wellicht dat de Heer Jezus
Zijn koninkrijk openlijk zou gaan oprichten en Petrus
was bereid om de strijd die daarmee gepaard zou
gaan aan te gaan, zelfs als dat hem zijn leven zou
kosten. Wat een liefde van Petrus! Hebben wij ook
zo’n liefde en toewijding voor onze Heer Jezus? In
Johannes 14 zullen we dat nader bezien (vs. 15-31).
In Johannes 14 geeft de Heer Jezus Zijn discipelen
dan twee vertroostingen. Maar zelfs na die
vertroostingen blijkt dat ze bedroefd blijven (Joh.
16:6). Ze vatten het niet dat het beter is dat de Heer
Jezus heengaat (16:7). Hij moet er zelfs bij zeggen
dat het de waarheid is. Mag de Geest het ons geven
dat wij er wel iets van begrijpen.

Dat is de eerste vertroosting die de gelovige krijgt in
Johannes 14. De Heer Jezus zal ons thuis brengen,
bij Hemzelf, in het Vaderhuis. Om ons daar te kunnen
brengen, moest Hij daar eerst plaats bereiden. Hij
moest eerst als Mens ingaan in het Vaderhuis om
ons, mensen, daar te kunnen brengen. Dat is niet
zomaar iets, dat is iets geweldigs! Het was voor de
discipelen een totaal nieuwe openbaring. Wij zijn het
misschien wel wat te gewoon en te vanzelfsprekend
gaan vinden. Mensen in het huis van de Vader, dat
is een wonderbaarlijk iets, een ongelofelijke belofte!
Dat vooruitzicht, verankerd in Jezus’ belofte, geeft
vastheid aan ons hart, terwijl wij nog in den vreemde
wonen, nog niet thuis zijn.
Daarom moesten de discipelen niet bedroefd zijn,
alsof ze Hem nooit meer zouden zien. Ze zouden
Hem terugzien. En ook voor ons, als het ons te
lang duurt voordat wij bij de Heer mogen zijn: wij
zúllen Hem zien en bij Hem zijn en dan nog wel in
het Vaderhuis. Dat is de plaats waar de Vader en
de Zoon Zélf thuishoren. Het beste komt nog. Het
zal daar beter zijn dan dat het voor de discipelen
was om Hem hier bij zich te houden. Het zal ook
niet slechts zijn voor de levensduur van een mens
(zoals de discipelen), maar voor eeuwig.
De vertroosting van het Vaderhuis is alleen maar
realiteit voor die gelovigen, die graag daar bij de
Heer Jezus wíllen zijn. Wie het verdriet niet kent,
kent ook de vertroosting niet. Als deze wereld nog
een ‘thuis’ voor ons is, dan is er geen verlangen
naar ons ware ‘thuis’. Als we liever hier op aarde
willen zijn dan bij de Heer Jezus, dan kennen we

Ik bedoel nu ook niet te beweren dat we moeten
verlangen om te sterven. Bij het sterven komt de
mens immers niet onmiddellijk in het Vaderhuis,
maar eerst in het paradijs. Ons verlangen is naar
dat moment van de opname waarop wij allen met
de Heer zullen zijn (1 Tess. 4:17). Wij zullen pas
in het Vaderhuis komen wanneer de Heer Jezus
terugkomt om ons daar te brengen. Zullen wij de
Heer dan tegemoet gaan met de vreugde dat wij
bij Hem thuis mogen komen, of met verdriet om het
afscheid van deze wereld? Voordat het zover is,
verlangen wij om de Heer en onze medegelovigen
te dienen (Fil. 1:22). Voordat het zover is, wachten
wij lankmoedig omdat wij willen dat er nog vele
mensen tot bekering komen (2 Petr. 3:9). Voordat
het zover is, verlangen wij om de Heer ook hier en
nu welgevallig te zijn (2 Kor. 5:9).

Een thuis voor de Vader en de Zoon hier op
aarde
Johannes 14:15-31. Naast de toekomstige belofte
van het Vaderhuis is er nog een andere vertroosting
voor de gelovigen. Nadat de Heer Jezus de
discipelen eerst vertroost heeft door te zeggen dat
er een toekomst is waarin zij weer bij Hem zullen
zijn, gaat Hij hun nu vertellen dat de relatie met Hem
ook verder gaat tijdens hun leven op aarde. Wij zijn
nog niet bij de Heer Jezus in de hemel, maar Hij en
de Vader willen nu reeds tot ons komen. Wat moet
dat hebben betekend voor de discipelen, en wat
heeft het veel te betekenen voor ons!
In deze verzen komen we drie min of meer
gelijkluidende uitspraken tegen (vs. 15, 21, 23). Het
zijn als het ware drie trappen, die ons telkens wat
hoger voeren in ons geestelijk leven en in onze
relatie met de Heer Jezus. Er is ook telkens een
nieuwe belofte aan verbonden.

“Als u Mij liefhebt, bewaart mijn geboden”.
Dit is de eerste keer in het evangelie naar Johannes
dat er gesproken wordt over de liefde van mensen
tot de Heer Jezus. Dertien hoofdstukken lang gaat
het over de liefde van God en de Heer Jezus vóór
de mensen. Die liefde werd echter verworpen en
slechts beantwoord met haat. Straks zal die liefde
openlijk tentoongespreid worden op het kruis van
Golgota. Ook daar zal de haat van mensen blijken.
Maar hier in het gesprek tussen de Heer Jezus en
Zijn discipelen (Judas de verrader is er niet meer bij,
vgl. Joh. 13:30), kan er nu ook gesproken worden
over de wederliefde van de discipelen.
Wanneer mensen liefde hebben tot God, dan zal
die liefde zich altijd uiten in gehoorzaamheid. De
gehoorzaamheid is niet dwangmatig, wettisch,
slaafs. Ze komt voort uit liefde. Liefde is de bron
voor de gehoorzaamheid aan God. Met de geboden
is hier dan ook niet een lijstje van wetten en regels
bedoeld. Veeleer gaat het hier over het leven zoals
God dat wil. Dat is niet samen te vatten in een
lijstje. We dienen veeleer te denken aan de wet
van Christus (vgl. Gal. 6:2). Christus heeft de ware
betekenis van de wet aan het licht gebracht in de zg.
bergrede (Matt. 5:21-48).
De mens van nature staat vijandig tegenover
God en is Hem bijgevolg ook ongehoorzaam.
Ongehoorzaamheid leidt ertoe dat er geen relatie
mogelijk is tussen God en mensen. Dat bleek reeds
bij de eerste daad van ongehoorzaamheid van de
mens (Gen. 3). De wereld, die gekenmerkt wordt
door het niet rekenen met Gods geboden, kan de
Heilige Geest niet ontvangen. In zekere zin heeft
God niet meer van doen met een wereld waarvan
ongehoorzaamheid het grote kenmerk is. De
boodschap van redding klinkt door Gods grote
genade wel nog in deze wereld, maar Zijn regering
over de wereld zal straks gekenmerkt worden door
de oordelen, zoals o.a. beschreven in het boek
Openbaring.

“En als Ik ben heengegaan en u plaats
heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”

Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken

het verlangen naar het Vaderhuis niet. Natuurlijk
mogen wij het hier ook goed hebben (daar is op zich
niets mis mee), maar dat mag niet opwegen tegen
de verwachting van Vaderhuis.
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(3) Wat betreft de wereld, zullen wij evenals Henoch getuigen
van het komende gericht. Henoch was een profeet, en hij heeft
geprofeteerd door te zeggen: ‘Zie, de Here is gekomen te
midden van Zijn heilige tienduizenden, om oordeel uit te oefenen
tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van
goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle
harde woorden die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken
hebben’ (Jud.: 15). Wij zullen de mensen die ons omringen
moeten waarschuwen.
Wij hebben een profetische boodschap, evenals Henoch die
lang geleden had. Het is dezelfde ernstige boodschap: de
Rechter staat voor de deur, om alle goddelozen te oordelen en
alle goddeloosheid te vergelden. Zijn wederkomst met macht
en majesteit zal gerechtigheid, en vrede en blijdschap op aarde
brengen. De dag van de wraak zal niet lang meer op zich laten
wachten (Jes. 61:2). Nu is het echter nog de aangename tijd, de
dag van het heil, van de zaligheid (Luc. 4:19; 2 Kor. 6:2). Laten
wij zó wandelen met God, terwijl wij wachten op de terugkeer
van Zijn Zoon en de mensen waarschuwen voor de dingen die
spoedig moeten gebeuren.
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Ook in dit nummer van Rechtstreeks komt
zowel het Oude als het Nieuwe Testament
ter sprake. Dat is belangrijk, want beide
vormen samen het Woord van God, en
beide kunnen niet los van elkaar bestudeerd
worden. Wie het Oude Testament leest, zal
merken dat de werkelijke betekenis pas
helder wordt in het licht van het Nieuwe
Testament. Want daar pas wordt zichtbaar
hoe God al die oudtestamentische typen
en voorafschaduwingen werkelijkheid heeft
laten worden. Dat geldt niet alleen voor de
zuiver profetische delen, maar ook voor
de verhalende gedeelten van het Oude
Testament. ‘Deze dingen hebben een
zinnebeeldige betekenis’, moest Paulus
de Galaten al leren (zie Gal. 4:24); en die
zinnebeeldige betekenis blijkt zichtbaar te
zijn in twee vrouwen, namelijk Hagar en
Sara! Daarnaast leert diezelfde apostel de
Korintiërs dat alle dingen die het volk Israël
tijdens de woestijnreis meemaakte, het
volk juist overkomen zijn als voorbeelden,
en beschreven zijn tot waarschuwing voor
ons, op wie de einden van de eeuwen zijn
gekomen (1 Kor. 10:11). Dat betekent in
gewoon Nederlands dat wij als christenen
in 2011 een heleboel profijt kunnen hebben
van wat Israël destijds heeft moeten
meemaken, en dat God dit speciaal voor ons
allemaal heeft laten opschrijven!
Artikelen over het Oude Testament
De artikelen in het nummer van Rechtstreeks
dat u nu op uw beeldscherm hebt,
behandelen deels geschiedenissen uit
het Oude Testament, zoals het artikel ‘De
aanneming van Israël, leven uit de doden’. Dit
bespreekt profetische lessen uit Numeri 12,
maar de titel verwijst naar Romeinen 11:35.
Ook het artikel over Ezra 8 – de tocht naar
Jeruzalem – is niet een puur historische
behandeling van de terugkeer van
Israël uit de Babylonische ballingschap,
maar trekt lessen voor ons die nu
onderweg zijn naar het Jeruzalem dat
boven is, en dat verwijst weer naar
Galaten 4:26.

En het artikel over Elia op de Karmel laat
zien dat deze geschiedenis een les en een
waarschuwing bevat voor christenen in de
eindtijd!
Artikelen over het Nieuwe Testament
Omgekeerd verwijzen alle artikelen die
het Nieuwe Testament als uitgangspunt
nemen, ook naar het Oude Testament, al is
het maar het noemen van de hogepriester
in het artikel ‘Christus reinigt de gemeente’.
De WoordStudie over de zalving en de
verzegeling met de Heilige Geest, en de
Geest als onderpand, verwijst voor alle
drie deze aspecten terug naar het Oude
Testament. Hetzelfde zien we bij het artikel
over de voetwassing. Dat is Johannes 13,
zult u zeggen! Jazeker, maar het is ook
Numeri 19! Maar eerlijk is eerlijk, er is in dit
nummer een uitzondering: in het artikel ‘Twee
woningen van God’ heb ik geen verwijzing
naar het Oude Testament kunnen vinden
(hoewel het onderwerp impliciet verwijst naar
de tempel). Zeker ook een mooi artikel.
Evenwicht
Wij proberen als schrijvers van nieuwe
artikelen of als bewerkers van oudere
artikelen evenwichtig en niet eenzijdig te
zijn. We doen ons best het licht van het
Nieuwe Testament te laten schijnen op het
Oude Testament, en het Oude Testament
te gebruiken als bron van illustraties bij de
verklaring van het Nieuwe Testament. Toch
realiseren we ons dat er maar Eén was die
het Woord van God op zo’n manier kon
uitleggen dat de reactie was: ‘Was ons hart
niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot
ons sprak, toen Hij ons de Schriften opende?’
(Luc. 24:32). En hoe had Hij dat gedaan? ‘Te
beginnen met Mozes en alle profeten legde
Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem
stond’ (vs. 27). Naar het voorbeeld van deze
gezaghebbende Leermeester willen we
ons graag uitstrekken! Namens de redactie,
Gerard Kramer

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

Christus reinigt
de Gemeente
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A. Gibert

“Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor
haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door
het woord, opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks,
maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn” (Ef. 5:25-27).
Vaak hebben wij een verkeerde opvatting over de
wijze waarop Christus de Gemeente reinigt. Hij
kan voor de wassing met water door het Woord
menselijke werktuigen gebruiken. Maar alles wat
van die werktuigen zelf komt en niet van Hem is,
heeft geen uitwerking. Het kan zelfs een schadelijke
uitwerking hebben. Hij reinigt de Gemeente met
hetzelfde recht als waarmee Hij haar heeft verlost.
De reden dat Hij haar reinigt, is dat Hij haar
geheiligd voor Zich wil stellen. Hij houdt niet op met
de Gemeente bezig te zijn, Hij verliest haar geen
ogenblik uit het oog.
Er staat niet: ‘Hij heeft haar gereinigd’, of: ‘Hij heeft
haar gewassen en daarna heeft Hij haar liefgehad,
omdat zij gereinigd was en geschikt gemaakt om
lief te hebben’. Nee, Hij heeft Zichzelf voor haar
overgegeven, omdat Hij haar liefhad. En nu zegt
Hij: de Gemeente moet gereinigd worden, opdat
ze is zoals Ik dat wens. Laten we bedenken dat de
reiniging niet plaatsvindt om Hem toe te behoren.
Maar Christus heeft de Gemeente liefgehad en
Zichzelf voor haar overgegeven, opdat Hij haar zou
heiligen en haar heilig en onberispelijk voor Zich
zou stellen. Hij wijdt Zichzelf aan dit reinigende werk
als de Voorspraak bij de Vader en als Hogepriester
voor God, omdat Hij altijd leeft om voor ons
tussenbeide te treden (Hebr. 7:25). Onvermoeibaar
wast Hij de voeten van de Zijnen. Dat doet Hij door
de werking van Zijn Woord in hun geweten en in
hun hart. Zo reinigt Hij de Bruid. En deze arbeid is
tot in alle bijzonderheden een volmaakt werk. Dat
kan ook niet anders. De resultaten zijn voor ons niet
altijd direct zichtbaar. Maar wat bewerkt wordt, is in
overeenstemming met Degene die het bewerkt en
dat is zo gedurende ons hele leven.
Zou iets dat niet goed is in ons leven, kunnen
ontsnappen aan Zijn reinigende werk? Het is
mogelijk dat we ons dit niet zo bewust zijn. Maar
ons bewustzijn van dit werk is niet maatgevend.
Een falende gelovige blijft een broeder, niet alleen
overeenkomstig zijn positie in Christus, maar ook
als kind van de Vader. God de Vader doet alles voor
hem, opdat de gemeenschap kan worden hersteld
als de zonde beleden is. Natuurlijk verzetten wij
ons tegen dit werk. “U zult mijn voeten geenszins
wassen tot in eeuwigheid”, zei Petrus al (Joh. 13:8).
Toch is dat de voorwaarde voor onze praktische
heiliging. Wij geloven dat niet en stribbelen tegen

en komen in opstand tegen de omstandigheden.
Wij nemen niet graag iets aan van de menselijke
instrumenten (onze broeders) die de Heer gebruikt.
Terwijl deze werktuigen zelf al zo weinig handelen
in overeenstemming met het voorbeeld dat Hij ons
heeft nagelaten. Dit gebeurt vaak tot onze schade
en is nadelig voor de Gemeente.
De vermaningen van het Woord en van de Heilige
Geest komen zo vaak tot ons. “Doodt dan uw leden
die op de aarde zijn”, en: “rekent het ervoor ten
opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God
levend in Christus Jezus” (Kol. 3:5; Rom. 6:11).
Zij wekken ons op te streven naar het grote doel:
totale praktische heiliging. We weten heel goed hoe
zwak we hierin zijn, en dat we zullen falen zolang
we op aarde zijn. Maar dat doet de kracht van het
werk van Christus niet teniet. De gevolgen van Zijn
werk aan ons zullen in al haar volkomenheid pas
in de heerlijkheid gezien worden. Dan zal openbaar
worden dat niets dit werk van Zijn liefde heeft
kunnen verhinderen, ook niet door de satan, de
wereld of onze eigen harten.
Christus zal Zijn Gemeente gereinigd hebben om
haar heilig en onberispelijk voor Zich te stellen.
Zo wil Hij haar bij Zich hebben. De Heer wast de
Gemeente op aarde, zodat ze zonder vlek of rimpel
in de hemel zal zijn. Het is duidelijk dat aan deze
reinigende arbeid een einde komt, vóórdat de
heiligen geopenbaard worden in heerlijkheid. De
Heer zal ons onberispelijk invoeren in de hemel. Of
nu de voorstelling van de Gemeente aan Hemzelf
overeenkomstig Efeziërs 5:27 betrekking heeft op
de bruiloft van het Lam, dan wel een meer algemeen
karakter heeft: in elk geval zal men kunnen zien wat
de genade in de heiligen heeft bewerkt toen zij op
aarde waren. Het kleed van de bruid spreekt van ‘de
gerechtigheden van de heiligen’ (Openb. 19:8). De
Gemeente droeg op aarde dikwijls verontreinigde
kleren. In de hemel kan zij alleen blinkend, rein, fijn
linnen dragen.
Tussen de opname van de gelovigen en de
openbaring in heerlijkheid staat de rechterstoel
van Christus. Maar de rechterstoel van Christus
is geen plaats van reiniging. De reiniging gaat
hieraan vooraf. Het gaat bij de rechterstoel om onze
openbaring met het oog op de beloning.

De verlossing van het lichaam houdt in dat heel onze
persoon, naar geest, ziel en lichaam, onberispelijk
bewaard wordt bij de komst van onze Heer Jezus
Christus (vgl. 1 Tess. 5:23). Want ‘Hij die u roept, is
getrouw; Hij zal het ook doen’.
Maar het feit van deze wonderbare verandering
getuigt ook van de echtheid van het voorafgaande
reinigende werk en de volmaakte gevolgen ervan.
Hiervan zijn we ons nu slechts in geringe mate
bewust. De reiniging door de wassing met water
door het Woord zal volledig zijn. Dit komt door de
trouwe voorspraak van Christus, de genade van
God en de zekerheid van de grondslag, gelegd
door het storten van het verzoeningsbloed. Niets
zal zich kunnen verzetten tegen deze verandering.
Voor ons, de levenden die overblijven in onze
vergankelijke lichamen, zal de overgang naar de
onvergankelijkheid plaatsvinden. De ontslapen
heiligen, wier lichamen het verderf gekend hebben,
zullen in onvergankelijkheid opstaan. Niets van
onze zondige natuur zal overblijven. Christus zal
volkomen behouden die door Hem tot God naderen.
Wat een overwinning is de opname van de heiligen,
die de opname van de Gemeente insluit.

Het is ook waar dat in de toekomstige heerlijkheid
persoonlijke verschillen zullen wegvallen, het
persoonlijke gedrag van ieder op aarde, elk
onderscheid dat wij gemaakt hebben. Bij onze
verschijning voor de rechterstoel, en daarna, zullen
de smetten van de aarde ons niet meer aankleven.
‘Dan is er geen schaamte meer over een natuur, die
wij achtergelaten zullen hebben, maar wij hebben
het juiste oordeel over het kwaad’ (JND). Wij
zullen verschijnen met een lichaam gelijk aan dat
van onze Heer Jezus Christus, en dit zal bewoond
worden door een reine geest. Een reiniging die pas
in hemel zou worden uitgevoerd, impliceert dat in Als de komst van de Heer een realiteit voor ons
is, hebben de heiligende gevolgen daarvan een
de hemel gelovigen met vuile kleren zouden worden
formidabele kracht: ‘En een ieder, die deze hoop
toegelaten. Het is toch ondenkbaar dat in de hemel
op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is’ (1 Joh.
iets onreins zou binnenkomen? Christus reinigt dus 3:3). Het bewustzijn van de spoedige komst van de
de Gemeente van tevoren. De maatstaf van onze
Heer is niet alleen een bron van vreugde en troost
reiniging is de heerlijkheid die Hijzelf bezit.
- hoe kostbaar ook - maar het zal ook gevolgen
hebben voor onze afzondering van het kwaad en
Wanneer en hoe zal Hij dit werk voltooien? We
van
de wereld. ‘Het is waardevol voor ons om te
moeten hierin zeer voorzichtig zijn en niet verder
begrijpen dat de toestand waarin wij aan Christus
gaan dan de Schrift zegt. Wij begrijpen dat er reden
zullen worden voorgesteld, de maatstaf is voor onze
is om onderscheid te maken tussen het huidige
heiliging op aarde’ (JND).
reinigingswerk (Ef. 5:26), en de verandering die zal
plaatsvinden bij de komst van de Heer (1 Tess. 4 en Wat is het heerlijk te weten dat de Heer in ons hart
en geweten werkt, zodat wij ons steeds meer bewust
1 Kor. 15). Dat laatste, voorafgaand aan de openbaring
zijn
van wat wij met de lippen belijden. Wij zullen
in heerlijkheid, bekroont het reinigingswerk. Maar
in een oogwenk veranderd worden. Ons lichaam
het is totaal iets anders, het is ‘de verlossing van
zal veranderd worden en gelijkvormig worden
ons lichaam’. ‘Het lichaam van onze vernedering
gemaakt aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. Een
wordt veranderd tot gelijkvormigheid aan het
kort ogenblik is voor de Heilige Geest voldoende
lichaam van Zijn heerlijkheid’. ‘Het sterfelijke wordt
om krachtig te werken in de heiligen en hen
door het leven verslonden’ (Rom. 8:23; Fil. 3:21; te veranderen. Wij kunnen ons daarvan geen
2 Kor. 5:4). De reiniging zal plaatsmaken voor een voorstelling maken. Maar zijn wij daarop voorbereid?
totale verandering, ‘omdat wij niet ontkleed maar Welke voorbereiding is beter dan bezig te zijn met
de verheerlijkte Christus?
overkleed willen worden’.

“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer
aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot
heerlijkheid, als door de Heer, de Geest” (2 Kor. 3:18).

Eenmaal is de wassing met water door het Woord volledig

De dingen die in het lichaam zijn gedaan zullen de
revue passeren, zodat wij dan de juiste blik hebben
op onszelf en dat wat de genade van God voor
ons heeft bewerkt. We krijgen daardoor dezelfde
gedachten hierover als God, wat uiteindelijk tot
volmaakte gemeenschap leidt. Dat wil niet zeggen
dat wij geen besef zullen hebben van verlies, als wij
ons leven zo zullen zien. Integendeel, dat is wat de
gedachte aan de rechterstoel zo ernstig maakt. Dit
is reinigend, omdat het ons het grote belang ervan
laat voelen (2 Kor. 5:11-15).
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De

aanneming

van

Israël,

Hugo Bouter

het leven uit de doden

“Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als
sneeuw (...) Laat haar toch niet zijn als een doodgeborene, wiens vlees reeds half
ergaan is, wanneer hij uit de schoot zijner moeder komt. En Mozes riep tot de Here:
O God, genees haar toch” (Num. 12:10-13).

God denkt zelfs in Zijn toorn...

Profetische lessen uit Numeri 12

4

Mozes bidt in deze verzen voor de genezing van
zijn zuster Mirjam. Hij is hier een beeld van Christus,
die bad voor degenen die tegen Hem opstonden en
die Hem belasterden. Zoals Mirjam herstelde op
grond van Mozes’ voorbede, zo werd aan Israël
genade betoond op grond van de voorbede van
Christus aan het kruis: ‘Vader, vergeef hun, want
zij weten niet wat zij doen’ (Luc. 23:34). In het boek
Handelingen zien wij dan ook, hoe aan het Joodse
volk de weg tot behoud en tot herstel werd gewezen
door middel van de prediking van het evangelie van
Gods genade.
Naast het praktische onderwijs dat wij uit Numeri 12
kunnen leren, bevat dit hoofdstuk ongetwijfeld deze
profetische les. Mirjam had kritiek op Mozes, omdat
hij een Ethiopische vrouw had genomen. Mozes is
een duidelijk type van Christus als de grote Profeet,
Apostel en Leraar van Zijn volk (Deut. 18:15; Joh.
5:46; Hand. 3:22; Hebr. 3:1-6). Welnu, als Mozes
een type van Christus is, wat heeft het huwelijk
met een buitenlandse vrouw ons dan te zeggen?
Het antwoord ligt voor de hand: Christus heeft
een bruid genomen uit de volken. De Ethiopische
vrouw van Mozes was een vreemde, zij behoorde
niet tot het volk van God. Toch werd deze heidin
de bruid van Mozes. Evenzo heeft Christus nu
een bruidsgemeente die (althans grotendeels)
genomen is uit de volken. Ook Sippora, de eerste
vrouw van Mozes, kunnen wij zien als een beeld
van de Gemeente (en zo ook Asnat, de Egyptische
vrouw van Jozef).
De genade en de liefde van God, die in Christus
tot alle mensen zijn gekomen, konden niet beperkt
blijven tot het Joodse volk. De kern van het evangelie
is dat alle mensen voor God gelijk zijn: allen zijn
zondaars, maar aan allen wil God ook Zijn genade
kwijt. Zowel de Jood als de heiden is voor God
‘dood in overtredingen en zonden’ (Ef. 2:1). Maar
God heeft beiden met Christus levend gemaakt en
door Hem tot een nieuwe eenheid gesmeed: de

Gemeente, die het lichaam van Christus is en het
huis van God op aarde (Ef. 2). Deze genade voor de
volken had een breuk met het volk Israël tot gevolg,
evenals de liefde van Mozes voor zijn heidense
bruid de band met Mirjam (tijdelijk) verbrak. Christus
werd verworpen door het Zijne, Zijn verwanten naar
het vlees (Joh. 1:11). Hij heeft de tegenspraak door
de zondaars tegen Zich moeten verdragen (Hebr.
12:3), en Hij deed dat geduldig en zachtmoedig.
Hij handelde zoals Mozes, die het verzet van zijn
verwanten gelaten over zich liet komen en het in de
hand des Heren gaf.
Israëls verwerping van de Knecht des Heren had hun
terzijdestelling tot gevolg, evenals Mirjams opstand
tegen Mozes (die Gods knecht was, Num. 12:8)
resulteerde in haar uitsluiting buiten de legerplaats.
God Zelf sprak in deze kwestie tussen Mirjam en
Mozes het vonnis uit: zij werd voor een tijd verstoten
vanwege haar zonde. Vanwege de verwerping van
de Messias is Israël tijdelijk verworpen. Het is nu
Lo-Ammi, d.i. Niet-Mijn-volk (Hos. 1:9; Rom. 9:26).
God heeft Zijn handen uitgestrekt tot de volken en
de Messias is met liefdebanden verbonden met een
bruidsgemeente die van heidense origine is.
Zoals de wolk van Gods tegenwoordigheid week
van boven de tent der samenkomst en de Here
heenging (Num. 12:9-10), zo heeft Hij Zich nu aan
Zijn oude volk onttrokken. De heerlijkheid des Heren
heeft Israël verlaten en keert pas terug aan het
begin van het Vrederijk (Ezech. 43). Mirjam werd
buiten de legerplaats gesloten, buiten de plaats van
zegen in de nabijheid van Jahweh. Zo is over Israël
als natie nu een oordeel van verharding gekomen
en bevindt Gods zegenrijke tegenwoordigheid
zich elders, want Hij woont met Zijn Geest in de
Gemeente.
Zo zal heel Israël behouden worden
Maar er is een heerlijk ‘totdat’. Deze geschiedenis
eindigt niet met het droevige bericht van Mirjams
uitsluiting, maar met haar herstel. Zo is Gods toorn
weliswaar over Israël gekomen tot het einde toe

Juist de apostel Paulus, die zoveel tegenstand
van de Joden heeft ondervonden, doordat hij
het evangelie van Gods genade predikte aan de
volken, heeft ons een goddelijke verborgenheid
bekendgemaakt ten aanzien van het herstel van het
Joodse volk (Rom. 11:25-27).
In dit gedeelte is ook sprake
van een ‘totdat’, een door God
bepaalde tijd waarop er een
keer zal komen in het lot van
Zijn oude volk. Zoals de Here
als de Heelmeester van Zijn
volk ten gunste van Mirjam
handelde en haar genas, zo
zal Hij straks Zijn aardse volk
herstel schenken. Hij zal hen
niet alleen redden van de
vijanden die hen van buiten
bedreigen,
maar
tevens
van de zonden die hen van
binnen aanklagen. Hij nam
de melaatsheid van Mirjam
af, en zo zal Hij straks de
goddeloosheden van Jakob
afwenden en het Joodse
volk als herboren uit zijn
doodsstaat doen opstaan.

alle mensen uitstrekte en de boodschap van de
verzoening liet uitgaan tot Joden én heidenen. Maar
als straks de volheid van de volken is ingegaan en
de bruidsgemeente voltallig is, zal God ook tot Zijn
doel komen met Zijn oude volk. Wat zal het gevolg
van hun aanneming zijn? Niets minder dan het
leven uit de doden (Rom. 11:15). Zoals Mirjam als
een gereinigde en opnieuw geborene weer in de
legerplaats werd opgenomen, zo zal Israël opnieuw
door God worden aangenomen als een volk dat uit
zijn doodsslaap is opgewekt en dat volkomen is
gereinigd van de melaatsheid die het stempelde tot
een ‘doodgeborene, wiens vlees reeds half vergaan
is’ (Num. 12:12).
In de Statenvertaling komt het woord ‘aannemen’
ook letterlijk voor in Numeri 12:14. Dit bevestigt
de parallel met Romeinen 11:15. Anderen vertalen
‘opnemen’. De grondbetekenis van het woord
schijnt te zijn: ‘vergaderen’,
‘verzamelen’. Dat is ook de zin
van het woord ‘aanneming’ in
Romeinen 11. God zal het volk
dat Hij voor een tijd van Zijn
aangezicht moest wegdoen,
weer aannemen en brengen
op de plaats van zegen in Zijn
tegenwoordigheid. Dat zal een
heel nieuw begin betekenen,
een geestelijk reveil, het leven
uit de doden (vgl. Ezech. 37).
Laten wij ondertussen als
leden van Gods Gemeente
echter op onze hoede zijn
dat wij niet in dezelfde fout
vervallen en morren tegen
Christus, onze grote Mozes.
Het verzet tegen Zijn gezag,
tegen het Woord van Christus
en tegen de Heilige Geest, is
een kenmerk van de laatste
dagen en brengt onvermijdelijk
Gods oordeel met zich mee.

Israëls verwerping betekende
de verzoening van de wereld,
doordat God Zijn handen tot

Bestudeert

de

...aan ontferming

(d.i. ten volle), maar Hij is genadig en denkt zelfs
in Zijn toorn aan ontferming (1 Tess. 2:16; Hab.
3:2). Hij bepaalt de mate van de kastijding, zoals
Hij ook de periode van ‘zeven dagen’ bepaalde
waarin Mirjam versmaad was. Hij zal Zich weer
over Israël ontfermen en het vertroosten, wanneer
de lijdenstijd is volbracht en de ongerechtigheid
geboet (Jes. 40:1-2). Deze droevige geschiedenis
heeft dus een gelukkig slot. Zoals Mirjam in genade
werd aangenomen en van haar melaatsheid werd
gereinigd, zo zal Israël weer als Gods volk worden
aangenomen en van alle ongerechtigheid worden
gereinigd.

Schriften

Vragen:

Adrammelek, Sareser, en Esarhaddon (Jes.
37:38).
Antwoorden:

Wie werd er door een adder gebeten op Malta?

1.

3.

Kana in Galilea (Joh. 21:2).

Uit welke stad kwam Natanaël?

2.

2.

De apostel Paulus (Hand. 28:1-6).

Hoe heetten de zonen van Sanherib, de koning
van Assur?

3.

1.
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Deel 25

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 8

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

De tocht naar Jeruzalem
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De weg naar Jeruzalem was niet gemakkelijk. Ezra
ondervond dat ruimschoots. Overal op de weg legden
de vijanden hem hinderlagen. Maar Ezra’s kracht lag
in God. Daarom vreesde hij niet en volbracht met
volharding de reis, hoeveel tegenspoed ook zijn deel
was en hoe lang de tocht ook duurde. De weg naar
Jeruzalem is nooit gemakkelijk. Vooral geestelijk
gezien niet. De vijand is er op die weg en aan het eind
ervan staat het kruis. In het bijzonder heeft de Heer
Jezus dit ondervonden. Het tiende hoofdstuk van het
evangelie van Marcus spreekt ons hier treffend van.
Daar vinden wij de Heer Jezus, die met Zijn discipelen
opgaat naar Jeruzalem. Op diezelfde weg was Hem
de rijke jongeling tegemoet gekomen met de vraag:
“Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven
te beërven?” Toen de Heer hem duidelijk maakte dat
het eeuwige leven verbonden was met Zijn Persoon,
en hij zijn kruis moest opnemen en Hem volgen, ging
hij bedroefd weg. Hij had geen kracht om de weg
naar Jeruzalem te gaan. Het kruis dat hij dragen
moest, schrikte hem af.
De discipelen die Jezus volgden, waren gelukkig
anders gezind. Hoewel wij toch lezen van hen dat
zij verbaasd stonden en bang waren, toen Jezus
hun voorging naar Jeruzalem. Zij voelden aan dat
er droeve dingen te wachten stonden. Sprak de
Heer Zelf niet daarover? “Zie, wij trekken op naar
Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal overgeleverd
worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden,
en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem
overleveren aan de volken; en zij zullen Hem
bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden;
en na drie dagen zal Hij opstaan”. Het kruis stond aan
het eind van die weg naar Jeruzalem en dit maakte
hen verbaasd en bang.
Te Jericho gekomen, zat daar een blinde man langs
de weg en deze werd genezen door de Heer. En wat
lezen wij van hem? Toen hij weer kon zien, volgde
hij Jezus op de weg. Hij wierp zijn kleed af en kwam
tot Jezus; en hij gebruikte zijn geopende ogen om
alléén op Jezus te zien en Hem te volgen. Dit alles
geeft ons veel te leren. De weg naar Jeruzalem is
de weg die tot God voert, maar aan deze weg is de
smaad van Christus verbonden. We mogen dankbaar
zijn als we niet lijken op de rijke jongeling. Hoeveel
beter is het met de discipelen de Heer te volgen, zij
het dan ook in vrees. Maar het mooiste is wanneer
wij zoals Bartimeüs elke last afwerpen en met moed
en volharding Jezus volgen op de weg. De vijand is
er dan wel. Die bemoeilijkt altijd het gaan naar het
Jeruzalem, dat boven is.

Maar we hebben de wapenrusting van God om stand
te kunnen houden tegen de listige aanvallen van de
duivel. En we mogen ons sterken in de Heer en in
de kracht van Zijn sterkte. Dat deed Ezra ook. Hij
dacht er niet aan, van de koning een leger en ruiters
te vragen om hen te beschermen tegen vijanden
onderweg. Hij vertrouwde in het geloof op zijn God.
Ezra werd op zijn tocht vergezeld door een klein deel
van de ballingen die in Babel waren achtergebleven.
Zowel de aanvoerders als de personen die optrokken
waren in het bezit van hun geslachtsregisters. De
Schrift somt ze hier dan ook alleen naar hun families
op, niet zoals in hoofdstuk 2 voor een deel naar hun
steden. Bij de eerste grote uittocht was er betrekkelijk
weinig twijfel aan het recht van de afzonderlijke
Israëliet; alleen bij de priesters was dit toen het geval.
Maar hier werd het nodig geacht dat elk persoon
nauwkeurig bewijzen kon wie hij was.
Zoiets komt vaker voor. Tijdens een opwekking kan
heel gemakkelijk een vermenging plaatsvinden,
omdat de liefde en de vreugde dan zo overstromend
zijn. Maar de kracht van de Heilige Geest is aanwezig
om te onderscheiden wat niet echt uit God is, zodra
de gelegenheid daartoe zich voordoet. We zien dit
reeds in het begin van de Gemeente. Met Ananias
en Saffira drong de leugen binnen; met Simon de
tovenaar het vlees, dat alleen een schijn van bekering
heeft. Maar de Heilige Geest waakte, oordeelde
en onderscheidde; en het huis van God bleef toen
bewaard voor schade. Later waren de gelovigen
op hun hoede: “U hebt op de proef gesteld hen die
zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn, en hebt
hen leugenaars bevonden” (Openb. 2:2). Dit is geen
betere toestand, geen bewijs van meer liefde of meer
kracht. Maar het is een noodzakelijkheid als men ziet
dat het kwaad insluipt, opdat het getuigenis van God
rein wordt gehouden.
Onder de velen die meegingen met Ezra, valt de
aandacht speciaal op de kinderen van Adonikam. Bij
de eerste uittocht was het grootste deel van deze
familie al opgetrokken (Ezra 2:13). Nu keerden ook
de laatste zonen terug, en hun namen werden niet
vergeten (Ezra 8:13). De hele familie was nu dus
compleet. En deze bijzonderheid, dat niemand in dit
gezin verzuimde op te trekken, staat in Gods boek
opgetekend. Mocht het zo zijn dat onder hen die in
deze laatste dagen een getuigenis voor God vormen,
complete families te vinden zijn die door de Heer Zelf
geroepen en afgezonderd zijn!

Gerard Kramer

Zalving en verzegeling met de Geest,
en de Geest als onderpand

In 2 Korintiërs 1:18-19 spreekt Paulus over de inhoud
van zijn prediking, en hij noemt daarbij de drie Personen
van de Godheid. De apostel spreekt over de getrouwe
God, die al Zijn beloften uiteindelijk realiseert in Zijn
Zoon, Jezus Christus, tot verheerlijking van Zichzelf.
God legt daarbij een bijzondere nadruk op de band
tussen de gelovigen en Christus. In die zin bevestigt
Hij hen in (of: tot) Christus (vs. 21), en dat is iets dat
voortdurend plaatsvindt. God doet dat door de Heilige
Geest, met Wie Hij de gelovigen voorafgaand daaraan
(1) gezalfd, (2) verzegeld heeft, en (3) aan wie Hij de
Geest als onderpand in hun harten gegeven heeft.

en vervolgens over het verzegelde voorwerp te
beschikken. Ook kon men met een zegel voorkomen
dat een document door onbevoegden werd gelezen,
want slechts de eigenaar van het zegel was bevoegd
het te verbreken (vgl. Jes. 29:11; Openb. 5:1-5). Iets
vergelijkbaars zien we bij de leeuwenkuil waarin Daniël
werd geworpen (Dan. 6:18), en bij het graf van de
Heer Jezus (Matt. 27:66): verzegeling voorkwam hier
opening door onbevoegden.

De zalving met de Heilige Geest

De verzegeling met de Heilige Geest
Dat gelovigen Gods eigendom zijn en dat God dus
als Enige bevoegd is over hen te beschikken, wordt
uitgedrukt door het begrip verzegeling. In de oudheid
diende een zegel (Gr. sfragis), dat op een voorwerp of
document was aangebracht, als wettelijke bescherming
en garantie van echtheid of geldigheid, vooral in relatie
tot een eigendom. Een zegel maakte een document
rechtsgeldig – vergelijk onze handtekening – en een
voorwerp dat verzegeld was, gold als eigendom van
de houder van het zegel. Alleen de houder van het
zegel was bevoegd om te verzegelen (Gr. sfragizoo),

God verzegelt de nieuwtestamentische gelovigen met
Zijn Geest, zodra zij tot geloof komen (Ef. 1:13). Als
God mensen met Zijn Geest verzegelt, maakt Hij hen
daarmee tot Zijn onvervreemdbaar bezit, dat Hij op
deze manier veilig stelt (zie Ef. 4:30, en vgl. voor de
gedachte van ‘veilig stellen’: Openb. 7:3-8; 9:4). Uit het
feit dat God de moeite neemt mensen zo te verzegelen,
laat Hij tevens zien dat zij kostbaar voor Hem zijn. Het
accent valt bij de verzegeling van mensen dus op
de waarde die zij hebben in de ogen van God. Ook
de Heer Jezus is aan het begin van Zijn openbaar
optreden, namelijk toen Johannes Hem doopte, door
God verzegeld met de Heilige Geest (Joh. 6:27). De
Vader heeft zó laten zien hoeveel de Zoon voor Hem
betekende, hoe waardevol Hij voor Hem was.

De Heilige Geest als onderpand
God heeft het onderpand van de Geest – oftewel de
Geest als onderpand – in de harten van de gelovigen
gegeven (2 Kor. 1:22; 5:5). Elders spreekt Paulus over
‘de Heilige Geest van de belofte, die [het] onderpand is
van onze erfenis, tot [de] verlossing van de verkregen
bezitting, tot lof van Zijn heerlijkheid’ (Ef. 1:13-14). Zo’n
onderpand (Gr. arraboon) fungeerde als aanbetaling,
en vormde de garantie dat uiteindelijk het volle bedrag
van de transactie werd betaald. Deze vooruitbetaling
was altijd kleiner dan het uiteindelijke bedrag dat
voldaan werd, dus het gegeven onderpand vormde een
permanente verwijzing naar het substantiële bedrag dat
nog kwam. Door nu al als onderpand de Heilige Geest
in de harten van de gelovigen te geven, garandeert
God de gelovigen op de meest persoonlijke manier de
uiteindelijke vervulling van Zijn rijke beloften (zie 2 Kor.
1:20) in de toekomst. In de Septuaginta (LXX) treffen
we het woord aan in Genesis 38:17,18,20.

WoordStudie

Het begrip zalven (Gr. chrioo) komt in de Bijbel
veelvuldig voor. In het Oude Testament werden
koningen gezalfd (zie o.a. 1 Sam. 9:16; 16:3,12v.;
2 Sam. 19:10; 1 Kon. 1:34; 19:16), evenals de
hogepriester, de priesters (zie o.a. Ex. 28:41; 30:30;
Lev. 7:36), en profeten (1 Kon. 19:16). Al in het
Oude Testament verwijst de zalfolie naar de Heilige
Geest (zie 1 Sam. 16:13; Jes. 61:1; vgl. 42:1; Zach.
4:1-6). En dat vinden we ook in het Nieuwe
Testament (vgl. Hand. 10:38 met 2 Kor. 1:21). Uit
het feit dat God spreekt over ‘Mijn gezalfden’
(1 Kron. 16:22; Ps. 105:15), kunnen wij afleiden dat
Hij mensen die Hij met Zijn Geest zalft, voor Zichzelf
apart gezet en in Zijn dienst aangesteld heeft. Dat geldt
heel in het bijzonder natuurlijk de Gezalfde, de Christus,
die door Zijn zalving met de Heilige Geest gemachtigd
werd Zijn bijzondere zending te vervullen (Luc. 4:18;
Hand. 4:27; 10:38). Als het om de nieuwtestamentische
gelovigen gaat, zou men dus kunnen zeggen: bij
de zalving met de Heilige Geest gaat het om de
waardigheid van de gelovigen in hun relatie met God.
Deze zalving heeft ook een bijzondere uitwerking op
de gelovigen: door de zalving vanwege de Heilige
(= God) beschikken zij over volmaakte, rechtstreeks
van God afkomstige kennis betreffende het eeuwige
leven, de gemeenschap met de Vader en de Zoon
(1 Joh. 2:20,27).
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Elia
Elia

ontmoet
op de

Achab;

Karmel

1 Koningen 18:16-46
“Toen zei Elia tot het gehele volk: Nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem.
Daarop herstelde hij het altaar des Heren, dat omvergehaald was” (1 Kon. 18:30).

De machtigste man van Israël en de vogelvrij
verklaarde Elia ontmoeten elkaar. Elia staat ver
boven deze man, die hem ervan beschuldigt Israël
in het ongeluk te hebben gestort. Hij richt de vinger
op Achab zelf en laat horen waarom de koning de
oorzaak van Israëls ellende is. Aan de ene kant
verzaakt Achab de geboden van de Here en aan
de andere kant is hij de Baäls nagelopen. Deze
twee kanten vormen altijd het ongeluk van de mens
in het algemeen, en van de christen die van God
afwijkt in het bijzonder.

luister naar en spreek tot God
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Ger de Koning

Dat Elia de meerdere van Achab is, blijkt uit
de bevelen die hij aan Achab geeft. En Achab
gehoorzaamt. Als geheel Israël en de profeten zich
bij de Karmel rond Elia hebben verzameld, heeft Elia
eerst een woord voor het volk. Indringend vraagt
hij hen, wanneer ze nu een keuze zullen maken.
Het volk zwijgt. Deze apathie is vreselijk. Het is de
lauwheid van Laodicea. Dan gaat Elia tot handelen
over. Hij neemt het initiatief en legt ‘de spelregels’
uit voor de confrontatie tussen God en Baäl. De
profeten van Baäl mogen eerst offeren. Ze maken
alles gereed op de wijze die Elia heeft aangegeven.
Dan barst het spektakel los. Indrukwekkend moet
dat zijn geweest. Achthonderdvijftig profeten is heel
veel. Op enige afstand staat de eenzame Elia. Iets
verder staat de massa van het volk. Bijtend is de
spot van Elia, als ondanks al hun inspanningen om
Baäl tot enige actie te bewegen er geen antwoord
van die kant komt. De profeten van Baäl staan te
kijk.
Dan is het de beurt van Elia. Hij beveelt het volk tot
hem te naderen. Ze komen. Ze moeten goed zien
dat hij het altaar van de Here, dat omver gehaald
was, herstelt (vs. 30). Hij bouwt geen nieuw, ander
altaar. Ook vernieuwt hij het oude altaar niet. Hij
herbouwt het altaar van twaalf stenen en geeft
daarmee uitdrukking aan de eenheid van het volk
van God. Dat doet Elia, de man Gods, als eenling.
Het is ook nu nog mogelijk de eenheid van de
gemeente zichtbaar te maken, ook al ben je maar
met enkelen. Het komt aan op persoonlijke trouw.
Elia richt het altaar verder in voor het doel waarvoor
hij het bouwt, en dat is dat God Zichzelf erdoor zal
verheerlijken. Vervolgens geeft hij opdracht het
altaar met water te overgieten. Waar haalde hij dat

vandaan in een tijd van droogte? Een man Gods
heeft altijd verborgen bronnen.
Dan richt hij zich tot God, zonder show zoals de
Baälspriesters, maar kort, eenvoudig en indringend.
Vooral vertrouwend, en met het oog op de terugkeer
van het volk tot God. Hij bidt op de tijd dat men
het avondoffer brengt (vs. 36). Dat is een prachtig
ogenblik. Het is het tijdstip waarop later de Heer
Jezus gestorven is op het kruis, als de grondslag
voor de eenheid van Gods volk. Op grond van dat
offer verhoort God onze gebeden. Op het uur van
het avondoffer bad ook Daniël, en hij werd verhoord
(Dan. 9:21). God neemt Elia’s offer aan en het volk
erkent dat de Here God is.

De eerste opdracht voor het bekeerde volk is de
profeten van Baäl om te brengen. Niemand mag
ontkomen. Achab heeft het hele schouwspel
gevolgd. Hij krijgt de opdracht naar huis te gaan
om te eten en te drinken, het enige waarin hij
geïnteresseerd is. Hij hoeft ook niet aanwezig te
zijn bij de uitwerking van het gebed van Elia om
regen. Elia had gebeden dat het niet zou regenen,
tenzij dan op zijn woord (1 Kon. 17:1). Die tijd was
nu gekomen. God had gezegd dat Hij weer regen
wilde geven (vs. 1), maar Hij gebruikt daarvoor Zijn
dienstknecht. Zo komt er weer regen en zegen over
het volk van God.
Lees nu nog een keer 1 Koningen 18:16-46
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf
aanvullen: ‘Heer, ik wil graag onverschrokken Uw
Naam heiligen en door gebed een zegen afsmeken
over Uw volk, want U wilt Uw volk zegenen’.

D.W. Paterson

Reply

Wat is de betekenis van de voetwassing?

De dienst die de Heer Jezus uitoefent in de hemel,
waar Hij aan de rechterhand van God gezeten is,
is drievoudig. Voor Gods aangezicht is Hij onze
Hogepriester; voor het aangezicht van de Vader is Hij
onze Voorspraak, en eveneens in onze relatie met
de Vader wast Hij ons de voeten. Als Hogepriester
komt Hij ons te hulp in onze zwakheden; als
Voorspraak houdt Hij Zich bezig met onze zonden;
in de voetwassing treedt Hij ons tegemoet in onze
verontreiniging.

de priesters bij het koperen wasvat. Hoewel dat
onderwijs raakvlakken heeft met Johannes 13,
is het toch niet hetzelfde. De verhevenheid van
de gemeenschap van de gelovigen met de Heer
Jezus nu, lag immers in het Oude Testament nog
ver buiten het gezichtsveld. In de geschriften van
Johannes, en speciaal in de gesprekken die de
Heer met Zijn discipelen heeft in de bovenzaal, gaat
het om onze huidige gemeenschap met de Vader
en met de Zoon (vgl. 1 Joh. 1:3).
Het spreekt vanzelf dat de tere band van de
gemeenschap wordt verbroken door de zonde. Maar
dat is niet het enige gevaar dat deze gemeenschap
bedreigt. Ons geweten kan zo zijn afgestompt door
de verontreiniging van de wereld, dat datgene wat
onze gemeenschap hindert helemaal niet op ons
geweten drukt. Maar de Heer Jezus ziet alles, tot
het allerkleinste toe, dat onze gemeenschap hindert.
Hij alleen kan ons de voeten wassen.

Voetwassing is het wegnemen van verontreiniging
door water, niet door bloed. Het doel van deze dienst
die de Heer Jezus ten opzichte van ons uitoefent, is
dat wij deel zullen hebben met Hem. Het onderwijs
met betrekking tot de voetwassing is niet alléén
een les in nederigheid, al is het dat natuurlijk óók,
want in het neerbukken voor de voeten van onze
medediscipelen hebben wij ook deel met Hem.
Maar het gaat erom dat de Heer Jezus alles wat Hij
heeft in Zijn huidige positie met ons wil delen. Dat
zal in de toekomstige wereld pas ten volle vervuld
worden, maar we kunnen er nu al iets van ervaren.
De Heer Jezus wil ons in gemeenschap met
Hemzelf brengen, invoeren in Zijn gedachten, Zijn
vreugde, Zijn gevoelens. Dat is de meest verheven
gemeenschap die wij ons kunnen voorstellen.
Ook in het Oude Testament vinden wij voorbeelden
van reiniging door water, zoals bij de as van de
jonge rode koe in Numeri 19 of de wassing van

Het kost ons nogal wat moeite om de les te leren
dat wij deelgenoten van een hemelse, eeuwige
gemeenschap zijn. Wij zijn niet van deze wereld,
zoals Hij niet van de wereld is. Let wel: voetwassing
heeft niet ten doel om ons in deze eeuwige, hemelse
gemeenschap te plaatsen – wij zijn daar al. Maar de
voetwassing heeft ten doel alles weg te nemen dat
een verhindering hiervoor kan zijn.

Deze les leerde de Heer Zijn discipelen, terwijl
Hij de voor het Pascha benodigde ceremoniële
voetwassing verrichtte, opdat zij zouden begrijpen
hoezeer reinheid noodzakelijk is om deel te hebben
aan de nieuwe, hemelse gemeenschap die Hij
opende toen Hij naar de Vader ging.

Herstel van gemeenschap met de Heer Jezus

“Als Ik je niet was, heb je geen deel met Mij” (Joh. 13:8).
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God zoekt in deze wereld mensen...

Johannes 14:2; 15-31

Maar hier zegt de Heer Jezus eigenlijk: ‘Als er in
jouw hart een bron van liefde is voor Mij, wees
dan gehoorzaam’. Dat zegt Hij uiteraard met een
bedoeling. Want wanneer die wederliefde er is,
dan wordt die ook door God beantwoord. Het is
pas nadat de Heer Jezus dit gezegd heeft, dat de
belofte van de komst van de Heilige Geest gegeven
wordt. Slechts waar er gehoorzaamheid aan God is,
waar Zijn geboden gevolgd worden, kan de Heilige
Geest worden ontvangen. Dat lijkt mij precies de
reden dat de Heer Jezus zegt dat de discipelen, en
ook wij, Zijn geboden moeten bewaren; omdat de
Heer Jezus dan in de Persoon van de Heilige Geest
tot ons kan komen (Matt. 28:20; Hand. 16:7; Rom.
8:9; Gal. 4:6).
God zoekt in deze wereld mensen die Hem
gehoorzaam zijn en aan hen geeft Hij Zijn Geest
(vgl. Hand. 5:32). De discipelen kregen daarom het
gebod om in Jeruzalem te blijven en te wachten
op de gave van de Heilige Geest, op de belofte
van de Vader (Hand. 1:4-5). Indien één van hen
ongehoorzaam zou zijn geweest aan dit gebod, dan
zou hij de Geest wellicht niet hebben ontvangen op
de Pinksterdag. Wij weten nu dat God Zijn Geest
geeft aan iedereen die tot bekering komt (de context
van het aangegeven Hand. 5:32). Bekering is – van
de kant van de mens gezien – op zich al een daad
van gehoorzaamheid (Hand. 17:30).
Maar het principe gaat ook verder. Enkel waar er
gehoorzaamheid blijft, kan de Heilige Geest ook
blijven werken. Anders wordt de Geest uitgeblust
(1 Tess. 5:19), doordat Hij bedroefd wordt (Ef. 4:30;
zie de context). De discipelen hoefden niet meer tot
bekering te komen, dat was een gedane zaak (vgl.
Joh. 13:10). Maar in praktisch opzicht dienden ze
nu verder wel een leven van gehoorzaamheid te
leiden. In dit gedeelte is het helemaal niet de vraag
of we al dan niet bekeerd zijn, maar veeleer hoe het
in praktisch opzicht gesteld is met onze liefde voor
de Heer Jezus en onze gehoorzaamheid aan Zijn
geboden.
Het gedeelte van Johannes 14 is gesproken tot de
discipelen in de bovenzaal, en over hun hoofden
heen tot alle gelovigen (niet tot ongelovigen). Het
gaat hier niet om de Heilige Geest als het onderpand
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van onze behoudenis (2 Kor. 1:22; 5:5; Ef. 1:14).
Het gaat om de Heilige Geest als de ‘paraklètos’,
de Voorspraak die met ons is en die ons bijstaat.
Dus de Heilige Geest, die praktisch in ons leven
aanwezig is en ons op Gods weg leidt door dit leven.
Hij wil onze zaken behartigen, onze belangen ter
harte nemen.
Alle gelovigen ontvangen de Geest als onderpand,
maar niet in alle gelovigen kan de Geest Zich ten
volle ontplooien. De ruimte die de Heilige Geest heeft
in ons leven is afhankelijk van de gehoorzaamheid
die wij aan de dag leggen. Gehoorzaamheid
is als zodanig al het werk van de Geest in ons,
maar dat is de bovenkant van de medaille (Gods
kant). Onze kant is die van de eigen persoonlijke
verantwoordelijkheid en die telt evenzeer mee.
‘Bewaart Mijn geboden’, is een opdracht aan de
gelovigen. De Heilige Geest geeft ons de kracht om
aan die opdracht te voldoen.
‘Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart,
die is het die Mij liefheeft’.
Liefde is de bron van gehoorzaamheid en andersom
is gehoorzaamheid ook het bewijs dat die liefde er
is. Waar een rivier is, daar moet ook een bron zijn.
Deze zinsnede is een kleine variant op de vorige
(vs. 15), er staat iets méér. Het gaat nu niet enkel
over het bewaren van de geboden van de Heer
Jezus, maar ook over het ‘hebben’ van die geboden.
Je zou kunnen denken dat dit ook inbegrepen of
verondersteld hoort te zijn bij vers 15, immers om
geboden te gehoorzamen moet je ze eerst kennen.
Maar het staat er toch maar niet. Het gaat hier dan
ook niet slechts om het kennen van de geboden,
maar om het hebben van die geboden. Het gaat
erom dat de geboden niet meer als een uiterlijke
wet of een verzameling gedragsregels gelden. Maar
veeleer dat de geboden nu ‘eigen’ gemaakt zijn, een
zaak geworden zijn van het eigen hart en de moraal.
De geboden zijn, om het beeldend te zeggen, niet
als twee stenen tafels waarop de wet van God staat,
maar ze zijn nu geschreven op de tafels van mijn
eigen hart. Het zijn nu niet slechts Zijn geboden
voor mij, maar ook mijn eigen geboden.

Ik ben er nu toe overgegaan om niet meer te
spreken over ‘ons’, maar over ‘mij’ of ‘jou’. Want
de Heer Jezus spreekt hier ook niet meer tegen
de discipelen over ‘jullie’, in het meervoud. Hij is
overgegaan op het enkelvoud: ‘die is het’, ‘aan
hem’, ‘hij’. Laat ieder zijn eigen hart onderzoeken.
De belofte die volgt, geldt voor alle gelovigen; maar
de voorwaarde is de individuele gehoorzaamheid.
Wie liefde heeft voor de Heer Jezus, die zal door Zijn
Vader en door Hemzelf geliefd worden. Wanneer
onze liefde voor de Heer gestalte krijgt in ons leven,
dan wordt de liefde van de Heer Jezus en van de
Vader ook een praktische werkelijkheid in ons leven.
Aan zulke gelovigen kan de Heer Jezus méér van
Zichzelf gaan openbaren. Het verlangen bij ons om
meer op de Heer Jezus te lijken, Zijn geboden, de
wet van Christus, ons meer eigen te maken, wordt
door God beantwoord door meer van de Heer Jezus
aan ons te openbaren. Zo iemand mag Hem beter
leren kennen.
God doet dat in allerlei omstandigheden, dat zien
we o.a. geïllustreerd in de verschijningen van de
Heer Jezus na Zijn opstanding. Aan Maria van
Magdala maakte Hij Zich kenbaar te midden van
haar verdriet (Joh. 20:11-18), en Hij maakte haar
de heerlijke gevolgen van de opstanding duidelijk
(vs. 17). Aan de discipelen verscheen Hij, toen zij
samen waren (20:19-29); en Hij zond hen de wereld
in met de blijde boodschap (vs. 21-23). Aan het meer
van Tiberias ontmoette Hij de discipelen opnieuw in
hun dagelijkse bezigheden (Joh. 21:1-14), en Hij
onderhield Zich met hen (vs. 12-13). Hij kwam bij
de Emmaüsgangers (Luc. 24:13-35), en verklaarde
hun de Schriften. Wanneer de Heilige Geest in ons
leven werkzaam kan zijn, dan verscherpt Hij onze
geestelijke gevoelens, zodat wij de Heer Jezus
steeds weer mogen ontmoeten. Hij is immers altijd
aanwezig, maar wij merken Hem veel te weinig op.
‘Indien iemand Mij liefheeft,
zal hij Mijn woord bewaren’.
Ook bij de derde gelijksoortige uitspraak is er weer
een verschil. Nu gaat het niet meer om geboden,
maar om Gods woord. Dat is het Griekse woord
‘logos’. Het gaat dan niet alleen meer om Gods
wil voor ons leven, maar om Gods gedachten,
Zijn plannen, Zijn binnenste en wat er in Zijn hart
leeft. Daar mogen wij dan deelgenoot van worden.
Door het meer en beter leren kennen van de Heer
Jezus, die de Logos van God is (Joh. 1), de Mens
geworden Zoon van God, ontdekken en koesteren

wij de dingen van God. Deze worden een realiteit in
ons leven en gaan ons leven doordrenken. Daarom
kan hier de belofte volgen dat de Heer Jezus en
de Vader woning zullen maken bij de gelovige.
Wanneer wij één van gedachten en gevoelens
zijn met God, dan kan Hij Zich thuis voelen in ons
leven. Dan vindt Hijzelf bij ons een woonplaats,
doordat de sfeer van het Vaderhuis al overwegend
de sfeer is van ons leven – als de dingen van God
ons hart raken, als Zijn wereld ook onze wereld is.
Dit is een van de mooiste illustraties in de Bijbel
om de gemeenschap, de relatie tussen God en de
gelovigen weer te geven.
Hij bereidt voor ons de allerbeste woonplaats: het
Vaderhuis. Willen wij ook voor Hem een woonplaats
bereiden in ons hart en in ons leven?! Het dient
met klem gezegd te worden dat we hiervoor geen
theologen of buitengewone bijbelkenners hoeven
te zijn (hoewel bijbellezen vanzelfsprekend
noodzakelijk is). Ook is het niet zo dat we reeds
volmaakt of zondeloos moeten zijn, het moet echter
wel de richting van ons leven zijn. Het is het werk
van de Heilige Geest in ons leven (Joh. 14:26;
16:13-15).

Engelse bijbelkist uit 1718. Deze werd gebruikt
voor het veilig vervoeren van dit zeer kostbare
boek. Veel van deze kisten hadden een schuin
bovenblad met een onderlip waarop de Bijbel
gelezen kon worden. In zekere zin diende het als
draagbare lessenaar. Latere bijbelkisten werden
ook gebruikt of specifiek gebouwd om schrijfgerei
te bevatten zoals een ganzenveer, een inktpot,
vloeipapier en schrijfpapier. Het schuine oppervlak
van de kist diende dan als werkblad voor zowel het
schrijven als het lezen.
Van onze kant moeten wij Zijn woord ‘bewaren’.
Hier staat het Gr. woord ‘tereo’, dat van ‘teros’,
d.i. bewaker komt. Onze omgang met God, het
onderhouden van onze relatie met Hem, de
gehoorzaamheid aan Hem en het ruimte laten voor
de Heilige Geest in ons leven: dat zijn dingen waar
we toch zó goed voor moeten zorgdragen en die we
moeten bewaken. Het is aan ons om ons levenshuis
op orde te brengen en te houden. Het gevolg van
onze relatie met de Heer Jezus is dat ons leven
zal getekend worden door vrucht (Joh. 15:5), door
liefde (vs. 10), en door blijdschap (vs. 11).

...in wie Hij kan wonen

Ik heb ze tot de mijne gemaakt, tot geboden van mijn
eigen hart. Of beter gezegd: de Heilige Geest heeft
ruimte gevonden om ze tot de huisregels van mijn
eigen hart en leven te maken. Gelovigen kunnen
uiterlijk wel mooi in het spoor lopen, maar dat is voor
God geen bewijs van liefde. God kijkt veel dieper in
mij en dan ziet Hij of die geboden er bij mij ook zijn
in het verborgene (vgl. Matt. 6:4, 6,18). God zoekt
waarheid in het verborgene, in het binnenste (Ps.
51:8)! Dan ‘heb’ je Zijn geboden, ze zijn als het ware
niet alleen van Hem, maar ook van jou. De Heilige
Geest heeft kunnen werken in je leven.
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“Richt u op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing is nabij” (Luc. 21:28).
Wij leven nu nog in de tijden van de volken
(Luc. 21:24). In Zijn profetische rede in
Lucas 21 over die tijden spreekt de Heer
Jezus over benauwdheid, radeloosheid en
bangheid vanwege de enorme woelingen
onder de volken. We zien het in Egypte en
Libië, om maar twee volken te noemen. De
wereld zit met de handen in het haar. Maar
wat voor de wereld angst en radeloosheid
veroorzaakt, is voor volgelingen van de
Heer Jezus een bemoediging. Zij mogen
weten dat hun verlossing nabij is als deze
dingen beginnen te gebeuren. In plaats van
ons zorgen te maken over de ontwikkelingen
in de wereld, mogen wij ons door die dingen
laten bemoedigen, want daardoor weten wij
dat onze verlossing nabij is.

1 Koningen 19
9

Van de werkvloer
Ervaringen van een
evangelist (1)

10 De dood van
Nadab en Abihu

Voor het volk Israël, het aardse volk van God,
wil verlossing zeggen dat de Heer Jezus
komt om hen van hun vijanden te bevrijden
door deze te oordelen. Voor ons als leden
van de Gemeente, het hemelse volk van
God, wil de verlossing zeggen dat Christus
komt om ons op te nemen uit de wereld,
van tussen de vijanden uit. Wij zien in onze
dagen de voortekenen van alles wat Hij heeft
gezegd. Daarom is het belangrijk te letten
op de tekenen van de tijden. Om ons daarbij
te helpen, vertelt de Heer een gelijkenis,
waarmee Hij Zijn onderwijs illustreert (zie
Luc. 21:29-33). Hiermee laat Hij zien hoe
we de dingen die beginnen te gebeuren, nog
duidelijker kunnen herkennen. We moeten

kijken naar de vijgenboom en naar al de
bomen. De vijgenboom is een beeld van
Israël en al de bomen zijn een beeld van de
volken daaromheen. Als we zien dat deze
bomen uitlopen, dan weten we dat de winter
voorbij en de zomer nabij is. Het uitlopen
van de bomen duidt nieuw leven aan.
Dit beeld herkennen we in het herstel
van Israël als natie, hoewel nog zonder
verbinding met God en de Messias. Na
vele eeuwen te zijn vertrapt en veracht door
de volken (wat nog steeds zo is), zien we
sinds 1948 dat Israël weer een staat is. Er
begint leven in te komen (vgl. Ezech. 37:18). Het is nog geen zomer, maar de eerste
tekenen van herstel van het volk nemen we
waar. Ook de volken rondom Israël komen
tot leven. De volken waarover de profeten
spreken, laten na vele eeuwen ook weer van
zich horen. We kunnen denken bijvoorbeeld
aan het hierboven genoemde Egypte. Dit
land is zo’n uitlopende boom en wordt in de
profetieën genoemd. We lezen in de profetie
van Jesaja uitspraken over Egypte, die
we in de afgelopen maanden in vervulling
hebben zien gaan – dat wil zeggen een
voorvervulling:
“Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen
Egyptenaren, zodat zij zullen strijden,
eenieder tegen zijn broeder, en eenieder
tegen zijn naaste, stad tegen stad,
koninkrijk tegen koninkrijk. De geest van de
Egyptenaren zal in hun binnenste verward
worden, Ik zal hun plannen in de war
brengen” (Jes. 19:2-3a).
Belangrijk in deze profetie is dat we zien
dat God de touwtjes in handen heeft. Hij is
aan het werk. De definitieve vervulling vindt
plaats als de Gemeente is opgenomen en
God de draad met Israël weer opneemt. De
dingen die in het Midden-Oosten gebeuren,
zijn voor de gelovigen tekenen dat de tijden
van de volken op hun einde lopen. Door het
waarnemen van deze ontwikkelingen mogen
wij weten dat het Koninkrijk van God nabij is
gekomen. De zomer is op komst! Namens
de redactie, Ger de Koning

J.G. Bellett

Wie

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

voor
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Christus
ons hart?

is

“Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem lief; hoewel u Hem nu niet ziet, maar
gelooft, verheugt u zich in Hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde”
(1 Petr. 1:8).
In een tijd waarin de gelovigen bezig zijn met
kwesties die zich onder hen voordoen, is het gevaar
groot dat hun gedachten voordurend vervuld zijn
met deze dingen. De Persoon van Christus verliest
dan zijn plaats als het eerste voorwerp voor het
hart. Het doel van de satan is altijd onze aandacht
van Christus af te trekken. Hij weet heel goed
andere voorwerpen ertussen te voegen. Zo worden
Christus en de dingen die boven zijn, verjaagd uit
onze gedachten (Kol. 2:1-3).
Zou ook niet tegen ons gezegd kunnen worden,
zoals tegen de Efeziërs: ‘U hebt uw eerste liefde
verlaten’ (Openb. 2:4)? Trouw en geestkracht
ontbraken niet bij deze christenen. Zij hadden
goede werken, arbeid en volharding. Zij konden
de bozen niet verdragen. Zij hadden op de proef
gesteld hen die zeiden dat zij apostelen waren
en het niet waren, en hadden hen leugenaars
bevonden. Maar helaas, het fatale gebrek was dat
zij hun eerste liefde hadden verlaten.
Zo kunnen wij ook heel actief zijn in veel dingen.
Wij kunnen ervaring hebben in gemeentelijke
kwesties. Maar als Christus Zelf de centrale
plaats in ons hart verliest, is er slechts dorheid
en onmacht. Het resultaat daarvan is trots en
eigendunk. De echte toetssteen voor alles is:
Wat is de gedachte van Christus hierover? Er
komen dingen voor onder christenen, die geduld
en verdraagzaamheid vereisen tegenover elkaar,
omdat wij nog op aarde zijn en veel fouten maken.
Soms begrijpen wij ook de gedachten van de Heer
niet. Als het over Christus gaat, over de waarheid
van Zijn Persoon, Zijn werk en de gevolgen van
Zijn werk, dan laat de Schrift geen ruimte toe; dan
moet men handelen met grote beslistheid. Een
compromis zou dan gebrek aan trouw zijn, die wij
Hem verschuldigd zijn.
Maar meningsverschillen over gemeentelijke
kwesties en uiteenlopende inzichten onder
christenen over persoonlijke zaken op dezelfde
hoogte te stellen als een kwestie die Christus Zelf
raakt, betekent dat men Hem niet de eer geeft die
Hem toekomt. Alle waarheden krijgen hun juiste
plaats naarmate men Christus Zijn ware plaats
geeft. Bijvoorbeeld de waarheid over de Gemeente.
Als wij in onze gedachten de Gemeente los zien
van Hem die het Hoofd ervan is, de Gemeente die
Zijn lichaam is, wordt deze iets waaraan wij eer
kunnen behalen. In werkelijkheid is het een manier

om onszelf te verheffen. Maar wij moeten bezig
zijn met wat de Gemeente voor Christus is, met
de hele Gemeente van God en met de soevereine
genade die Christus tegenover haar heeft getoond.
Want Hij heeft haar Zijn liefde bewezen; en die
liefde is de reden, het motief van Zijn voortdurende
dienst om “haar te heiligen, haar reinigend door de
wassing met water door het woord, opdat Hij de
gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder
vlek of rimpel of iets dergelijks”. Als wij niet naar
onszelf kijken, maar met ons hart Christus en
het wonderbare karakter van Zijn liefde bezien,
dan leren wij ten opzichte van deze liefde onze
absolute nietswaardigheid kennen.
Laten we spreken over het dienen. Wij kunnen
bezig zijn met dienen en actief zijn in het dienen,
wat zeker goed is en op zijn plaats. Maar als de
gedachte aan Christus niet leeft in ons hart, wordt
de dienst een sleur of zelfs een middel waardoor
wij onszelf graag op een voetstuk zetten. Het
dienen wordt dan ons werk.
Laten we spreken over het bestuderen van
het Woord van God. Deze studie is voor ons
van het hoogste belang. Maar als men dit doet
op verstandelijke wijze, wordt ze droog en
krachteloos. Dit is alleen voor ons intellect en leidt
tot zelfverheffing, omdat wij meer kennis hebben
dan anderen. Maar als men Christus zoekt en
vindt in het Woord; als men zich met ijver de grote
waarheden eigen maakt die het Woord aan ons
hart voorstelt over Christus in al Zijn verschillende
betrekkingen (niet alleen met ons, maar ook
met Israël in de toekomst); als men ijverig is om
te leren wat Hem aangenaam is – dan zal men
voedsel vinden voor de ziel en in het licht van de
genade beseffen hoe weinig men op Hem lijkt. Als
men bevrijd is van het eigen ik, wordt Christus
vollediger en op een levendiger wijze het voorwerp
van het geestelijk leven.
Laten we nu spreken over de komst van de Heer.
Als de liefde van het hart voor Christus niet echt
werkzaam is, dan wordt deze waarheid (hoe
heerlijk ze ook is), een leer, een droge theorie die
geen praktisch gevolg heeft voor het leven en de
wandel van de christen. Alleen als Hij die komt op
een levende manier voor de aandacht staat, zal
het hart dat Hem hoort zeggen: “Ik kom spoedig”,
onmiddellijk antwoorden: “Amen, kom Heer Jezus”.
Als de liefde van het hart niet op Hem gericht is,

Laten we spreken over de eredienst. Laat Christus
in de heerlijkheid van Zijn Persoon, als de eeuwige
Zoon van de Vader en niettemin de mens Christus
Jezus, vol genade en waarheid, voor onze aandacht
staan. Hij is de volmaakte uitdrukking van alles wat
in het hart van de Vader was. Hij is geopenbaard in
een wereld van zonde en zondaars. Als Hij zo voor
de aandacht staat, dan zal er bij de beschouwing
van Zijn Persoon zo’n besef en zo’n waardering
zijn van alles wat Hij is, dat het hart alleen maar
kan overvloeien van dankbaarheid. Het hart zal
zich uiten in aanbidding, in lof en dank jegens
Hem en jegens de Vader die Hem gezonden heeft.
De Heilige Geest is overigens gegeven met het
specifieke doel om Christus te verheerlijken. Hij wil
dat de christen al de heerlijkheden van de Heer
Jezus Christus beter begrijpt. Niet alleen dat Hij
de eeuwige Zoon is, het Woord, waarachtig God
vóór de tijden der eeuwen, maar ook dat Hij het
vleesgeworden Woord is, de Zoon des mensen,
nederig en gehoorzaam op aarde.
Is er iets met Christus te vergelijken? En is
elke waarheid ten aanzien van Hemzelf niet
onvergelijkelijk belangrijker dan elke andere
overweging? Denk aan alles wat Hem kenmerkt:
Zijn eigen persoonlijke heerlijkheid als de Zoon,
die altijd in de schoot van de Vader is; het leven dat
het licht van de mensen is; het Lam van God dat
de zonde van de wereld wegneemt; de Messias,
de Koning van Israël; de Zoon des mensen, die
gesteld zal worden over alle werken van Gods
handen. Of denk aan de heerlijkheid met betrekking
tot Zijn hogepriesterschap voor ons: Hij draagt
de Zijnen altijd op Zijn hart en op Zijn schouders
overeenkomstig de waarde van Zijn Persoon voor
God. Of denk aan hem als onze Voorspraak, als
wij hebben gefaald: Hij is de Rechtvaardige, die
altijd in de tegenwoordigheid van de Vader pleit
om de ziel te herstellen door de werking van het
Woord. Hij wast onze voeten door Zijn dienst vol
tederheid voor Zijn volk.
Zo bestaat de gezegende dienst van de Heilige
Geest eruit dat Hij Hem laat schitteren op elke
bladzijde van Gods Woord. Steeds nieuwe stralen
van de heerlijkheid en de volmaaktheid van de
Heer Jezus schijnen op het hart van de christen.
Zodat het hart niet alleen geheel gewonnen wordt
door Hem als de Heiland, maar dat hij op aarde ook
achter Hem aan wordt getrokken en zijn vreugde
in Hem vindt. Dat was zo met de geïnspireerde
profeet op Patmos, toen de naam en de diverse

heerlijkheden die met de Persoon van Christus
verbonden zijn, achtereenvolgens aan zijn oog
voorbijgingen; en boven dit alles onze bijzondere
relatie met deze heerlijke Persoon voor zijn
aandacht kwam: “Hem die ons liefheeft en ons van
onze zonden heeft verlost door zijn bloed”. Iemand
die zo zijn behagen in Jezus gevonden heeft,
spreekt zijn aanbidding uit: “Hem zij de heerlijkheid
en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen”.
Het op deze wijze beschouwen van Christus moet
ons hart ontroeren en alle egoïsme en hardheid
in onze onderlinge relaties doen verdwijnen. Want
het zou ons bezighouden met dat wat de heiligen
zijn voor Christus, in plaats van hun gebreken
en onvolkomenheden. Het zou ons bezorgd en
waakzaam maken als het om de waarheid en om
de heerlijkheid van Christus gaat, maar geduldig
zoals Hij geduldig was jegens de discipelen in hun
falen.
Kijk in welke geest van genade (die inderdaad
die van de Heer weerspiegelt) de apostel Paulus
zich tot de gemeente te Korinte richt, terwijl hij
hen tegelijkertijd schrijft: “Want in veel verdrukking
en benauwdheid van hart heb ik u geschreven
onder veel tranen, niet opdat u bedroefd zou
worden, maar opdat u de liefde zou kennen die ik
overvloedig tot u heb” (2 Kor. 2:4). Hij zei hun het
ernstige kwaad weg te doen, dat zij in hun midden
hadden laten voortbestaan. Kijk ook hoe hij aan de
Galaten schrijft, bij wie het echt om een zaak van
levensbelang ging. Hij moest hier zeggen: “Ik ben
bang voor u” (Gal. 4:11). Maar hij kan de gedachte
niet verdragen dat zij zo de waarheid zouden
loslaten, en voegt eraan toe: “Ik vertrouw van u in
de Heer” (Gal. 5:10).
De geest van een strenge en harde rechter is
niet de geest van Christus. Zo’n geest verzwakt
de liefde, verschraalt het geestelijk leven, bewerkt
onbuigzame trots, en verraadt een gebrek aan
liefde en zorg voor de zwakke schapen van de
Goede Herder. Wij zouden het voorbeeld van
Christus moeten navolgen. Als Hij ons de voeten
gewassen heeft, dienen wij ook elkaar de voeten
wassen, want Hij heeft ons Zelf het voorbeeld
gegeven.
Laten wij deze dingen overwegen, want dat hebben
wij nodig. Laten wij verdragen en geduld hebben.
Laten wij elkaar op het hart dragen en in het
gebed gedenken, en laten wij elkaar voortdurend
herinneren aan wat Christus is voor de Zijnen en
wat de Zijnen zijn voor Hem.

“Zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods
rechterhand” (Kol. 3:1).

Bezorgd, waakzaam en geduldig zoals Hij was

dan zal de hand niet op de deurknop zijn om Hem
direct open te doen.
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Adam

Hugo Bouter

en de ernstige

gevolgen van
de zondeval
“(…) en hij stierf” (Gen. 5:5 vv.).
De dood is doorgegaan tot alle mensen

Een droevig refrein...

Dit is het droevige refrein dat telkens weerklinkt in
dit hoofdstuk: ‘(…) en hij stierf’. De mens die het
leven uit Gods hand heeft ontvangen, is vanwege
zijn zonde onderworpen aan de dood. Is er wel
een groter contrast denkbaar dan dat tussen leven
en dood? Als wij de Bijbel lezen, dan zien wij dat
het leven te danken is aan God de Schepper.
Het is niet vanzelf of zomaar toevallig ontstaan.
Achter de schepping staat een Goddelijke Maker,
die alles met wijsheid heeft ontworpen en Wiens
scheppingskracht zowel in het grote als in het kleine,
zowel in de geweldige sterrenstelsels als in de
geheimen van het atoom, kan worden bewonderd.
De Bijbel zegt dat zó: Gods eeuwige kracht en
Goddelijkheid worden vanaf de schepping uit
Zijn werken doorzien (Rom. 1:20). Als men goed
nadenkt, moet men wel tot de conclusie komen
dat de schepping is voortgekomen uit de handen
van een almachtige Schepper. De levende God
is de Oorsprong van alle leven. Eén woord van
Hem was voldoende om de dingen in het aanzijn
te roepen die er voordien niet waren: ‘Hij sprak en
het was er, Hij gebood en het stond er’ (Ps. 33:9).
Hij sprak: ‘Er zij licht; en er was licht’ (Gen. 1:3).
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Maar hoe komt het dan, dat de dood zijn intrede
heeft gedaan in Gods schone schepping? Als God
de Oorsprong van het leven is, waar komt de dood
dan vandaan? Of dienen wij de dood misschien
als een natuurlijke zaak te zien, die nu eenmaal bij
het leven hoort? Is de dood geen vijand, maar een
vriend? Dat zijn allemaal heel belangrijke vragen,
en het is van het grootste belang daarop het juiste
antwoord te vinden. Wanneer wij bedenken dat
de dood eigenlijk precies het tegenovergestelde
van het leven is, dan wordt al snel duidelijk dat
God, die de Bron van het leven is, niet tegelijk ook
de Oorsprong van de dood kan zijn. De dood is
namelijk een zaak die volkomen strijdig is met Gods
wezen als de Vorst van het leven. De tegenstelling
daartussen is even groot als die tussen het licht en
de duisternis, tussen goed en kwaad. Men kan wel
proberen die verschillen weg te redeneren, maar
dat is niet meer dan zelfbedrog. Dan gaat men
aan de werkelijkheid voorbij en schept men een
schijnwereld, waarin het leven even zinloos is als
de dood. Gods Woord leert ons wel iets anders. De
dood is het domein van Gods grote tegenstander,
de satan, ‘die de macht had over de dood’

(Hebr. 2:14). Omdat het eerste mensenpaar
bezweek voor zijn verleidende woorden, heeft de
dood zijn intrede gedaan in onze wereld: ‘(…) door
één mens is de zonde de wereld binnengekomen
en door de zonde de dood’ (Rom. 5:12). De dood, zo
zegt een andere apostel, is de laatste schakel van
de keten die begint bij de begeerte in ons zondige
hart (Jak. 1:13-15). Niet slechts Adam en Eva
waren zondaars, maar ook al hun nakomelingen
en daarom is de dood tot alle mensen doorgegaan.
De laatste Adam, een levendmakende geest
Gelukkig heeft de satan niet het laatste woord. Er
is Iemand gekomen die machtiger was dan hij,
die hem heeft overwonnen en hem zijn goederen
heeft ontroofd. De komst van deze Held was
direct na de zondeval al door God aangekondigd.
Iemand geboren uit een vrouw zou de slang de
kop vermorzelen, hoewel dat dan ook het einde
van Zijn loopbaan hier op aarde zou betekenen,
want de slang zou Hem de hiel vermorzelen (Gen.
3:15). Paulus noemt Hem het tegenbeeld van
Adam, door wie de dood in de wereld is gekomen.
Christus is de tweede Mens en de laatste Adam,
de Overwinnaar van zonde, dood en Satan (zie
Rom. 5 en 1 Kor. 15).
Daarom is het van groot belang te zien dat het vers
dat wij uit Hebreeën 2 citeerden, in de verleden
tijd is gesteld! De duivel had de macht over de
dood, maar hij is onttroond door de verrezen Heer.
Christus heeft hem overwonnen en Hij heeft ook de
dood tenietgedaan en leven en onvergankelijkheid
aan het licht gebracht (2 Tim. 1:10). Johannes op
Patmos ziet Hem als degene die de sleutels, d.i. de
macht van de dood en van het dodenrijk in handen
heeft (Openb. 1:18). Christus verbrak de banden
van de dood, die Hij in onze plaats onderging.
Nu is Hij als de opgestane Heer het familiehoofd
van een nieuw mensengeslacht. Hij schenkt het
eeuwige leven aan allen die in Hem geloven en
die door Zijn werk verlost zijn van vrees voor de
dood. Wij kunnen nu vrijmoedig zingen: ‘Nu jaagt
de dood geen angst meer aan, want alles, alles is
voldaan’. Wij kennen Christus als de Opstanding
en het Leven, en wij zijn met Hem opgestaan tot
een nieuw leven.
Daarom gaat de ijzeren wetmatigheid ‘en hij stierf’
nu niet meer op. Dit wordt in Genesis 5 zelf trouwens
ook aangegeven door de éne uitzondering die

Maar daartoe is het beslist noodzakelijk om ook nú
al te luisteren naar de stem van de Heer en deel
te krijgen aan het leven dat Hij alleen kan geven.
Hebt u Zijn roepstem al vernomen: ‘Ontwaak, u die
slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over
u lichten’ (Ef. 5:14)? Dan breekt er een nieuwe

Reply
1. ‘De ziel die zondigt, die zal sterven’ (Ezech. 18:20).
Betekent het sterven tevens het einde van ons
bestaan, oftewel de vernietiging? Nee, zowel hier als
elders waar het in de Schrift voorkomt, is dit niet de
betekenis. Aanhangers van de zgn. ‘vernietigingsleer’
stellen dat het oordeel over de zonde de dood van de
ziel inhoudt. Maar de Schrift spreekt er zo nooit over,
en evenmin over de dood van het lichaam. Het is de
mens die sterft, niet slechts zijn lichaam of zijn ziel.
De uitdrukking in Ezechiël 18:20 doelt op de persoon,
het individu. De vader sterft niet voor de zoon, noch
de zoon voor de vader. Maar de persoon, de ziel die
zondigt, die zal sterven. Het woord ‘ziel’ wordt op die
manier ook gebruikt in 1 Petrus 3:20 en 4:19.
2. Wat is de betekenis van de woorden: ‘(...) maar
wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien’
(Joh. 3:36)? Als zo iemand het leven nooit ziet, zal hij
dan niet worden vernietigd? Het voortbestaan en het
leven zijn niet synoniem. Alle mensen hebben een
voortbestaan, zowel de verloste als de zondaar. Maar
alleen de verlosten hebben het ‘leven’ in de zin waarin
dit woord hier en elders wordt gebruikt (zie Joh. 17:3;
Rom. 6:23). Het eeuwige leven is het deel van de
gelovige nu en in de toekomst. De ongelovige heeft
het leven nu niet (1 Joh. 5:12), en voor hem geldt dat
hij het later ook niet zal zien. En toch ‘bestaat’ hij wel,
hoewel hij geen leven uit God heeft. Dat hij zal blijven
bestaan, zonder het leven ooit te zien, is even zeker.
De slotwoorden van Johannes 3:36 verzekeren het
ons plechtig: ‘(...) maar de toorn van God blijft op
hem’. De toorn van God kan niet blijven rusten op
iemand die niet (voort)bestaat.

Maar bedenk ook: Christus is de Heer van leven
én dood. Als u Hem nu niet als uw Redder wilt
ontmoeten, zult u Hem straks als uw Rechter
tegenkomen. Alle macht is Hem in handen
gegeven, en Hij staat gereed om zowel levenden
als doden te oordelen (1 Petr. 4:5). Wie met Hem
is opgestaan ten leven heeft niets te vrezen, maar
wie in zijn geestelijke doodsslaap blijft liggen wordt
door Hem verwezen naar de twééde dood, dat is de
poel des vuurs (Openb. 20:11-15). Dan wordt het
‘en hij stierf’ een onherroepelijk feit, want aan de
tweede dood is geen ontsnapping meer mogelijk.
Neem daarom vóórdat het voor eeuwig te laat is
de toevlucht tot Christus, de Leidsman ten leven.

...dat nog steeds weerklinkt

Kiest u het leven of de dood?

dag voor u aan - nu al tijdens dit leven op aarde waarin Christus uw Licht is. Ieder mens is immers
van nature een kind des doods, iemand die in deze
donkere wereld verzonken is in een geestelijke
doodsslaap. De Bijbel noemt dat: ‘(…) dood in
overtredingen en zonden’ (Ef. 2:1). Maar Hij die
eens Lazarus uit het graf riep, is machtig ook u te
roepen uit het ‘graf’ van uw zonden en schuld. Als
u Zijn stem dan hoort, verzet u niet en sta op en
ga tot Hem die met geopende armen op u wacht
(zoals de vader wachtte op de verloren zoon, Luc.
15). Wie tot Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen.

John Ritchie

Eeuwig voortbestaan is kenmerkend voor alle mensen
en engelen. Het eeuwige leven is echter alleen het
deel van de gelovigen (Joh. 5:24). Zij zoeken nu
onvergankelijkheid en onsterfelijkheid, zoals die het
leven straks zullen kenmerken (Rom. 2:7). Wij zullen
dit aandoen bij de komst van de Heer (1 Kor. 15:53).
3. Hoe is het woord vervuld dat tot Adam werd
gericht: ‘(...) maar van de boom der kennis van goed
en kwaad, daarvan zult u niet eten, want ten dage dat
u daarvan eet, zult u voorzeker sterven’ (Gen. 2:17)?
Daarmee werd niet de natuurlijke dood bedoeld, want
hij werd 930 jaar oud (Gen. 5:5). Het was ook niet de
vernietiging van zijn bestaan, zoals aanhangers van
de vernietigingsleer beweren. Want noch ten dage
dat Adam van de boom at, noch thans is er een einde
aan zijn bestaan gekomen. Evenmin heeft de belofte
van de verlossing de straf opgeheven of uitgesteld.
Toen Adam zondigde, kwam het aangekondigde
oordeel nog diezelfde dag over hem. De nauwe relatie
met God werd verbroken. Door de zonde raakte de
mens van God vervreemd. Dat is de dood in zijn
diepste zin, de geestelijke dood (Ef. 2:1; 4:18). Maar
toch bestond de mens, zoals zondaars vandaag de
dag nog steeds ‘zonder God’ leven. Romeinen 5:1213 bevestigt dit. En zoals er nu – zonder leven in
Christus – gevallen engelen en zondige mensen zijn,
zo zullen zij ook voortbestaan in de tussentoestand
na het sterven en na het eindoordeel voor de Grote
Witte Troon. De Schrift toont dit duidelijk (Luc. 16:23;
2 Petr. 2:4; Openb. 20:5,10,15).

Vragen over het sterven

wij daar vinden, namelijk in de geschiedenis
van Henoch: hij wandelde met God en werd
weggenomen zonder dat hij de dood behoefde te
zien. Dat is ook ónze hoop als gelovigen, want wij
verwachten de wederkomst van Christus om ons op
te nemen in Zijn heerlijkheid. Hij zal onze sterfelijke
lichamen in een ondeelbaar ogenblik gelijkvormig
te maken aan het lichaam van Zijn heerlijkheid.
En zelfs als wij vóór die tijd ontslapen, is de dood
niet meer de koning der verschrikking, maar een
dienstknecht die ons draagt in het paradijs; daar
zullen wij met Christus zijn tot het ogenblik dat wij
worden opgeroepen en samen met de levenden
die overblijven worden ingevoerd in het Vaderhuis
met de vele woningen. De Heer komt Zelf om ons
te halen, en Hij roept de ontslapenen uit het graf
(vgl. Luc. 23:43; Joh. 14:1-3; 1 Kor. 15:51-52; Fil.
1:23; 3:21; 1 Tess. 4:15-18).
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Deel 26

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 8

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

De tocht naar Jeruzalem

hulpmiddel het tekort proberen aan te vullen?
Alles bijeengenomen, de priesters inbegrepen, die
het eerst worden genoemd, maakten 1502 Joden Zeker niet, zij moesten zich verootmoedigen. Ezra
had alléén gebeden. Maar dat was niet voldoende.
gebruik van deze gelegenheid om naar Jeruzalem
op te trekken. Helaas werden de Levieten gemist! “Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten
Vóórdat zij op reis gingen, deed Ezra deze droevige uit om ons te verootmoedigen voor onze God, en
ontdekking: “Ik vergaderde hen bij de rivier die van Hem een voorspoedige tocht af te smeken
naar Ahawa stroomt, en daar legerden wij ons drie voor ons, onze kinderen en al onze have” (vs.
dagen. Toen ik acht gaf op het volk en de priesters, 21). “Dus vastten wij en smeekten onze God
hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden” (vs.
vond ik daar niemand van de Levieten” (vs. 15). Al
in het tweede hoofdstuk hebben we gezien dat de 23). Zonder vasten en verootmoediging was het
niet mogelijk dat dit handjevol mannen de goede
Levieten niet trouw waren opgekomen. Er waren
toen slechts 74 personen (2:40). Maar hier was er weg naar Jeruzalem vond. Anderen zouden in
niet één. Ze bleven in de steden, ze waren bezig zo’n situatie zeker de hulp van mensen hebben
ingeroepen. Maar Ezra schaamde zich om dit te
met hun eigen belangen. Zij dachten er niet aan
doen. Hij had immers tegen de koning gezegd: “De
met hun broeders op te trekken voor de dienst van
hand van onze God is ten goede over allen die
het huis Gods.
Hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn
Ezra was daarom genoodzaakt een speciaal
tegen allen die Hem verlaten” (vs. 22). Daarom
gezantschap van hoofden en verstandige mannen
vertrouwde hij op de Here alleen. En hij wilde dit
tot hen te zenden, om hen op te wekken zich toch
vertrouwen niet verzwakken door ten dele ook op
bij hun broeders aan te sluiten. En toen kwamen
mensen te vertrouwen. Maar dan was wel vasten,
ze eindelijk, acht en dertig Levieten in totaal. Dus
verootmoediging en gebed nodig.
nog niet veel. Van de tempelhorigen – de dienaars
die David en de vorsten aan de Levieten gegeven Ook nu ontmoeten wij dikwijls dergelijke
hadden – kwamen er echter 220. Dus op elke Leviet
moeilijkheden. Soms zijn de bezwaren schijnbaar
zes dienaars! Was dit niet diep verootmoedigend
onoverkomelijk. De vijand loert op de weg op ons,
voor de familie van de Levieten? Zij waren door en stelt zich tussen ons en de vervulling van onze
de Here afgezonderd voor Zijn dienst, maar waren eenvoudige plicht: ons samenkomen als kinderen
lauw geworden en toonden geen belangstelling van God en ons werk in de dienst van de Heer. Wij
voor de dingen van God. Desondanks was toch
hebben kleine kracht om hem te weerstaan. De
“de goede hand van God” over Ezra en de zijnen. hulp van de Levieten, op wie wij misschien onze
Dat was de enige hulp waarop Ezra kon rekenen. hoop hadden gevestigd, ontbreekt ons. Satan
Want al bleken er grote leemten te zijn, al ontbrak zou ons graag willen verleiden om samen met het
er zoveel dat nodig was, dit éne was toch zeker: de
leger en de ruiters van de koning op te trekken,
Here helpt en Hij verlaat de Zijnen niet!
d.w.z. met vleselijke wapens de vijand tegemoet te
gaan. Wat moeten wij dan doen? Net zoals Ezra:
Wel echter was het de vraag, wat de roeping van
vasten, ons verootmoedigen, bidden. “Hij liet Zich
Ezra en de zijnen met het oog op de toestand
door ons verbidden.” Wat een heerlijk woord!
van verval was. Moesten zij door een of ander

Mogelijke locatie van de rivier Ahawa (bibleatlas.org).
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Gerard Kramer

Latijnse woorden in het
Griekse Nieuwe Testament

Trouwe lezers van de rubriek WoordStudie weten
dat we daarin meestal stilstaan bij één of meer
Griekse woorden, die vervolgens met elkaar worden
vergeleken. Wat u zich misschien niet realiseert, is
dat het Griekse Nieuwe Testament ook woorden
uit andere talen bevat. Zo komen er Hebreeuwse
woorden in voor, die vaak door de Bijbelschrijvers
worden toegelicht. Wat we in onze vertalingen niet
zien, zijn de grammaticale semitismen: in dat geval
is het Grieks in grammaticaal opzicht door het
Hebreeuws beïnvloed. Zo zijn er ook grammaticale
latinismen, oftewel soms is het Grieks grammaticaal
beïnvloed door het Latijn. Interessant is dat er ook
puur Latijnse woorden in de Griekse tekst staan,
die doorgaans niet in het Grieks hoefden te worden
vertaald. Men was in de Grieks-Romeinse wereld
zo duidelijk tweetalig georiënteerd, dat Latijnse
woorden ook door Grieks sprekende mensen
gewoon werden begrepen. In de Nederlandse
Bijbelvertalingen zijn deze woorden dan ook niet
te herkennen: ze zijn gewoon in het Nederlands
vertaald. We bestuderen een kleine selectie.

•

Praetorium, in het Gr. overgenomen als
praitoorion, betekent oorspronkelijk ‘hoofdkwartier’
(in een Romeins legerkamp), ‘aanvoerderstent’,
vandaar in het N.T. ‘ambtswoning van de
stadhouder of de koning’; in Rome is het de
‘praetoriaanse garde’ oftewel de keizerlijke
lijfwacht (zie Matt. 27:27; Marc. 15:16; Joh.
18:28,33; 19:9; Hand. 23:35; Fil. 1:13).

Juridische en bestuurlijke termen
•

Census, in het Gr. overgenomen als kènsos,
betekent ‘belasting’ (zie Matt. 17:25; 22:17,19;
Marc. 12:14).

•

Colonia, in het Gr. overgenomen als koloonia,
betekent ‘kolonie’, oftewel een nederzetting van
Romeinse burgers of oorlogsveteranen in het
Romeinse rijk (zie Hand. 16:12).

•

Speculator, in het Gr. overgenomen als
spekoulatoor, oorspr. ‘verkenner’, ‘spion’, later
‘soldaat met speciale opdracht’ oftewel ‘beul’,
‘scherprechter’ (zie Marc. 6:27).

•

Titulus, in het Gr. overgenomen als titlos,
betekent ‘bordje’, ‘opschrift’ of ‘inscriptie’ (zie Joh.
19:19-20).

•

Flagellum, in het Gr. overgenomen als fragellion,
betekent ‘gesel’ of ‘zweep’ (zie Joh. 2:15).

Legertermen

•

Centurio, in het Gr. overgenomen als kenturioon,
betekent lett. ‘honderdman’, ‘hoofdman over
honderd’, en wordt vaak onvertaald gelaten (zie
Marc. 15:39,44,45).

•

Custodia, in het Gr. overgomen als koustoodia,
betekent ‘bewakingseenheid’, ‘wacht’, wachtpost’
(zie Matt. 27:65; 28:11).

•

Legio, in het Gr. overgenomen als legioon,
betekent ‘legioen’, d.w.z. een legereenheid van
6000 man (zie Matt. 26:53; Marc. 5:9,15; Luc.
8:30).

•

Denarius, in het Gr. overgenomen als dènarion,
betekent ‘denaar’, een Romeinse zilveren munt
(zie o.a. Matt. 18:28; 20:2,9,10,13; 22:19; Openb.
6:6).

•

Quadrans, in het Gr. overgenomen als kodrantès,
betekent ‘kwadrant’, lett. een ‘kwart’ (nl. van een
as), vandaar ‘penning’, ‘cent’ (zie Matt. 5:26;
Marc. 12:42).

•

Sudarium, in het Gr. overgenomen als soudarion,
betekent ‘zweetdoek’, ‘zakdoek’, van Lat. sudare
= zweten (zie Luc. 19:20; Joh. 11:44; 20:7; Hand.
19:12).

Algemeen
•

Vae, in het Gr. overgenomen als ouai, betekent
‘wee!’ – als uitroep. De Romeinen gebruikten dit
woord vooral in de onheilspellende, dreigende
combinatie ‘Vae victis!’ = ‘Wee, de overwonnenen!’
(zie vele plaatsen in Matt., Marc, Luc., 1 Kor.,
Jud., Openb.).

•

Paenula, in het Gr. overgenomen als failonès,
betekent ‘regenmantel’, ‘reismantel’ (zie 2 Tim.
4:12).

WoordStudie

Handel en verkeer
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

Elia

op de vlucht;

God,
Elisa

de ontmoeting met
en de roeping van

1 Koningen 19
“Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs
veertig dagen en veertig nachten” (1 Kon. 19:8).
Elia heeft een geweldig hoogtepunt gehad. Wat
een dienst heeft hij op de Karmel mogen doen!
Achab vertelt alles thuis. Izebel is maar met één
ding vervuld: Elia moet eraan. Dat laat ze hem
ook weten. Die bedreiging is voor Elia teveel. Op
dat woord vlucht hij, bang voor zijn leven. Waar
is nu de onverschrokkenheid van de man, die het
tegen achthonderd valse profeten, een goddeloze
koning en de massa van een weifelend volk durfde
opnemen voor God? Zoiets gebeurt alleen als je
aan jezelf gaat denken en niet meer aan God.
Het gebeurt als je teleurgesteld raakt over de
resultaten van je dienst. Nu Elia het volk tot God
had teruggebracht, was het enige antwoord dat ze
hem wilden vermoorden!

luister naar en spreek tot God

Online
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Ger de Koning

Elia is een teleurgestelde dienstknecht, maar hoe
herkenbaar is dit! Hij trekt de woestijn in, gaat
onder een bremstruik zitten en verlangt ernaar
te sterven. (Daarvoor had hij die lange reis niet
hoeven te maken. Als hij gebleven was waar hij
was, had Izebel daarvoor wel gezorgd.) In zijn
wens om te sterven klinkt door dat hij zich toch
wel beter had gevoeld dan zijn vaderen. Maar God
heeft andere, hogere plannen voor zijn einde hier
op aarde. Voor het zover is, moet Elia echter nog
het een en ander leren en doen. Leren over zichzelf
en over God, en iets doen ten aanzien van zijn
opvolging. Een dienstknecht is nooit uitgeleerd, en
een dienstwerk moet worden overgedragen. God
zal Zijn werk voortzetten, ook al zien wij het niet
meer zitten. God zorgt ervoor dat Elia de kracht
krijgt om verder te gaan. Hij moedigt hem tot twee
keer toe aan te eten van wat Hij voor hem heeft
klaargemaakt. Altijd geeft God de kracht om te
doen wat Hij van ons vraagt.
Bij de berg Horeb aangekomen, vraagt God hem:
‘Wat doe je hier, Elia?’ Dat moet hem tot nadenken
brengen. Maar Elia is vol van zichzelf en wat men
hem wil aandoen, en dat terwijl hij zich juist als
enige voor de Here heeft ingezet. Hij heeft geen
oog voor de zevenduizend getrouwen, die God wel
ziet. Dan moet hij voor het aangezicht van de Here
gaan staan (vers 11). Op die plaats wil de Heer
ons ook hebben: voor Zijn aangezicht.

Als de Here op het punt staat aan hem voorbij
te gaan, vinden er eerst enkele indrukwekkende
gebeurtenissen plaats. Achtereenvolgens is er
sprake van een geweldige wind, een aardbeving
en een vuur. Wat zouden zulke manifestaties van
Gods kracht indruk maken, als je daarmee naar
het volk toe zou kunnen gaan! Maar de Here is er
niet in.
Waar is de Here dan wel te vinden? Hij laat Zich
horen in het suizen van een zachte koelte. Elia
had de kracht van God onbewogen aangezien,
misschien wel met een gevoel van opwinding.
Maar bij het suizen van die zachte koelte
omwikkelt hij zijn gezicht. Hier ziet hij zichzelf voor
God geplaatst, die Zich als de genadige God aan
hem toont. Er is niets dat een mens zo klein maakt
als zich geplaatst te zien voor een genadig God.
Opnieuw klinkt de vraag: ‘Wat doe je hier, Elia?’
En, onbegrijpelijk als wij onszelf niet een beetje
zouden kennen, opnieuw antwoordt Elia met
dezelfde woorden. Hierin handelt hij als aanklager
van het volk. In het Nieuwe Testament worden veel
gelovigen uit het Oude Testament aangehaald,
maar alleen hun geloofsdaden komen dan naar
voren. Elia is een negatieve uitzondering. In
Romeinen 11 wordt hij genoemd als iemand die
het volk van God bij God aanklaagde.
God geeft Elia nog drie opdrachten. Daarvan
heeft hij persoonlijk alleen zijn eigen opvolging
door Elisa uitgevoerd. Elisa is bezig op het land.
Zo roept God ook nu nog mensen midden in hun
drukke werkzaamheden om die op te geven en
hun tijd en krachten aan Hem te geven.
Lees nu nog een keer 1 Koningen 19
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat
zelf aanvullen: ‘Heer, U weet dat ik mij ook wel
eens laat intimideren en dan bang ben. U weet
dat ik ook wel eens teleurgesteld ben. Help mij
geen aanklager van Uw volk te worden, maar als
voorbidder te handelen’.

Piet van Houten

Van

de werkvloer

Ervaringen van een evangelist (1)
“De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige,
ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs” (Spr. 20:1).

Ze willen er best over praten en ik ook wel. ’Wat
verwachten jullie van het leven? Welke opleiding
volg jij?’ In het daarop volgende gesprek wordt de
halve wereld erbij gesleept, iedereen doet een duit
in het zakje en ik sleep er ook de Bijbel bij. Niemand
van hen geeft een opening en de wedstrijd eindigt
naar mijn gevoel onbeslist.

‘Volgens jullie mag dit niet.’ De jongens en meisjes
van 15,16 jaar oud openen hun rugzakken. Ze
hebben het ‘biertraject’ al achter de rug. Elk heeft
onder zijn schoolboeken een fles Smirnoff 1. ‘Het
is vrijdag, meneer! Vanavond zijn ze allemaal leeg.’
1

Een bekend wodka merk.

Ik denk terug aan de buurman op de markt in
Tilburg, de stoffenkoopman die mij altijd dwars
zat. Op een keer zei hij: ‘Ik heb een goeie vraag:
in Brabant is een golf van zelfmoorden onder
discogangers. Waarom bemoeit de duivel zich
eigenlijk alleen met de jeugd?’ Ik flap eruit: ‘Omdat
hij de ouderen al heeft! Die maken zich nergens
meer druk over. Ze denken: Het zal mijn tijd wel
duren.’ Had ik wat anders moeten zeggen? Maar
ik realiseerde me dat ik alleen zijn eigen woorden
had herhaald. De rest van de dag was hij stil. Als je
iemand wegtrekt voor een auto, maak je ook niet
eerst beleefd kennis met hem. Sommige mensen
kun je alleen bereiken door ze uit te dagen, of aan
het schrikken te maken.

“Red hen die ten dode gegrepen zijn,...

Jongeren en alcohol

Volgens bovenstaand bericht uit het Algemeen
Dagblad (11-02-2011) is alcohol doodsoorzaak
nummer één onder personen van 15 tot en met
59 jaar. ‘Alcohol is verantwoordelijk voor bijna
4 procent van alle sterfgevallen wereldwijd,
bijna 2,5 miljoen mensen. Dat is meer dan
aids, tuberculose of geweld. Dit laat de WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie) in New York
vandaag weten.’      

Een van de meisjes, die ook haar rugzak met de
fles Smirnoff heeft laten zien, komt terug en zegt:
‘Ik wil het eigenlijk niet. Mijn vader is weg, mijn
moeder gaat niet naar de kerk, alleen mijn oma
gelooft.’ Ik besef dat het secondenwerk is; de
anderen kijken al om, ik zeg tegen haar: ‘Gooi die
fles leeg, zeg dat je niet meedoet, ga vanavond
naar je oma.’ Ze zegt dat ze niet weet of ze dat
durft. ‘Kun je praten’, vraag ik. ‘Dan kun je ook
bidden! Ik zal vanavond aan je denken.’

“...wend u niet af van hen die ter slachting wankelen”
(Spr. 24:11).
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Peter Cuijpers

De dood van
Nadab en Abihu
“Zij naderden en droegen hen in hun onderklederen weg
buiten de legerplaats” (Lev. 10:4).

Was het onwetendheid, onverschilligheid...

Inleiding
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Zoals het boek Exodus (uittocht) ons uit de slavernij van
Egypte (de wereld) voert, zo brengt het boek Leviticus
ons in het heiligdom. In Leviticus gaat het niet om een
volk dat uit de slavernij verlost moest worden, maar om
een verlost volk waarmee God gemeenschap wil hebben.
Hier worden priesters gewijd om dienst te doen voor het
aangezicht van God. Het boek begint dan ook met de tent
der samenkomst.
God verlangt ernaar dat gelovigen samenkomen om Hem
te aanbidden, en hun eredienst is gegrond op de Persoon
en het werk van Zijn geliefde Zoon (vgl. Joh. 4:23). De
offers in Leviticus 1 tot 7 spreken dan ook van de Heer
Jezus. Dat eerst het brandoffer wordt genoemd, laat zien
in welk offer God speciaal behagen had. Het brandoffer
stelt de Heer Jezus voor in Zijn werk op het kruis om
Gód te verheerlijken; het ging niet in de eerste plaats om
ónze zonde en schuld. Het was een ‘vrijwillig’ offer, in
tegenstelling tot het zond- en schuldoffer. Christus heeft
Zijn leven vrijwillig afgelegd (Joh. 10:17-18), en Zichzelf
aan God geofferd tot een welriekende reuk (Ef. 5:2).

De priesterwijding
Na de offeranden in Leviticus 1 tot 7 komen de priesters
aan de orde. Wanneer iemand onder de Israëlieten een
offergave wilde brengen, moest hij daarmee naar de
priester gaan (Lev. 1:2-5). Het werk van de priester was
dat hij ten behoeve van het volk offeranden bracht aan
God. Maar daartoe moest hij eerst gewijd worden, dit
wordt in Leviticus 8 beschreven. Dit vond ook plaats bij de
ingang van de tent der samenkomst (Lev. 8:3). Heel het
volk moest ervan getuige zijn. De priesterwijding is dus
voor ieder van ons belangrijk, het gaat ons allemaal aan!
Aäron is een beeld van de Heer Jezus als onze
Hogepriester, en zijn zonen stellen de gelovigen voor
die Hem toebehoren. In beginsel zijn alle gelovigen
priesters (vgl. 1 Petr. 2:5), maar dat wil niet zeggen dat
alle gelovigen daadwerkelijk als priesters functioneren.
Leviticus 8 laat in type zien hoe wij als priesters kunnen
functioneren. Een priester moest eerst gewijd worden,
anders kon hij geen priesterdienst verrichten. Hierover
valt veel te zeggen, maar we beperken ons tot een enkele
opmerking. Diverse keren lezen we in Leviticus 8 en 9
dat “Mozes deed, zoals de Here hem geboden had.” Als
het gaat om ons priesterschap, hebben wij te buigen voor
het gezaghebbende Woord van God. Als iemand het
priesterschap begeert, zal hij in de eerste plaats moeten
gehoorzamen aan het Woord van God (Lev. 8:36). Wij
kunnen het priesterschap niet naar eigen goeddunken
uitoefenen. In de geschiedenis van Nadab en Abihu wordt
pijnlijk duidelijk gemaakt dat God dit straft.

“Voorts nam Mozes een deel van de zalfolie en van het
bloed dat op het altaar was, en sprenkelde dat op Aäron,
op zijn klederen en ook op zijn zonen en de klederen van
zijn zonen” (vs. 30).
Het bloed van Christus en de kracht van de Heilige Geest
(voorgesteld in de zalfolie), vormen de grondslag van onze
priesterdienst. In de met bloed en zalfolie besprenkelde
kleren waren de priesters heilig en aangenaam voor de
Here. De offers en het bloed spelen in de priesterwijding
een belangrijke rol. Wie de waarde van het offer en het
bloed van Christus niet kan onderscheiden, is ongeschikt
voor het priesterschap. Dit zien we o.a. uitgebeeld in de
handeling die Mozes aan de priesters moest verrichten.
Het bloed van de ram ter inwijding moest worden
gestreken op de rechteroorlel en aan de rechterduim en
aan de rechter grote teen van de priester (Lev. 8:24).
Wat betekent dit? Alleen een oor dat gereinigd is door
het bloed van Christus, is in staat te luisteren naar de
stem van God. De rechterduim en de rechter grote teen
spreken van onze handel en wandel. Heel ons optreden
als priesters dient gekenmerkt te zijn door de waarde van
het kostbare bloed van Christus. Maar God begint met
ons oor. Het belangrijkste is dat wij naar Hem luisteren.
Pas daarna zijn onze ‘rechterduim’ en de ‘rechter grote
teen’ aan de beurt.

De wijding van het brandofferaltaar
De wijdingsplechtigheid duurde zeven dagen, een
volkomen tijd. Gedurende deze zeven dagen werd ook
het altaar gewijd (Ex. 29:36-37). Voordat het officieel in
gebruik werd genomen, moest het ontzondigd worden.
Daartoe moest er op elk van de zeven dagen een stier
worden geslacht, en met het bloed werd verzoening
gedaan over het altaar. Zeven dagen lang, een volkomen
verzoening. Het altaar werd ook gezalfd met de heilige
zalfolie. Zo werd het geschikt gemaakt voor de dienst
en was het aangenaam in de ogen van de Here. Al
de genoemde ceremoniën laten zien hoe heilig God
was. Alles moest nauwkeurig gebeuren ‘zoals de Here
geboden had’. Alleen toen kon de heerlijkheid van de
Here verschijnen (Lev. 9:23).
“En er ging vuur uit van de Here en dit verteerde op het
altaar het brandoffer en de vetstukken; toen het volk dat
zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht”
(Lev. 9:24).
Het brandoffer en de vetstukken die Aäron op het
altaar had gelegd, werden door de Here aangenomen:
er ging vuur uit van de Here en dit verteerde het offer.
Het brandoffer en de vetstukken spreken van de Heer
Jezus, die Zichzelf met alle energie die in Hem was (de
vetstukken) voor God heeft opgeofferd. Het vuur dat
uitging van de Here ‘verteerde’ het, er bleef niets van over.

dit ‘gebod’ van de Heer is in de christenheid niet veel
overgebleven. Het is ernstig dat een loopje genomen
wordt met dat wat een gebod is, en dan spreken we nog
niet eens over wat niet geboden is!

Als wij stilstaan bij de Persoon van de Heer Jezus en het
werk dat Hij heeft volbracht op het kruis van Golgota,
kunnen wijzelf niet staande blijven. Toen de Israëlieten
zagen hoe het offer werd aangenomen, juichten allen en
wierpen zij zich vol aanbidding op hun gezicht. Hem zij de
heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.

Er gaat heden geen vuur van God uit om het onheilige weg
te doen. Men schrikt er dan ook niet voor terug om allerlei
zaken in de eredienst in te voeren die daarin niet thuis
horen. Onder het mom van waar de Geest van de Heer
is, is vrijheid (2 Kor. 3:17), meent men dat vrijwel alles
in de eredienst geoorloofd is. Mensen dansen, springen
of kruipen ook wel blaffend of knorrend in extase rond.
Ze zijn zo ‘bedwelmd’, dat ze geen onderscheid kunnen
maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein
(Lev. 10:9). Zou de Heilige Geest deze dingen bewerken?

De dood van Nadab en Abihu
“En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder
zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk
op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des
Heren, hetgeen Hij hun niet geboden had. Toen ging
er vuur uit van de Here en dit verteerde hen, zodat zij
stierven voor het aangezicht des Heren” (Lev. 10:1-2).
Na het hoogtepunt in Leviticus 9:24 volgt een dieptepunt,
dat tot onze waarschuwing is beschreven (1 Kor. 10:11).
Nadab en Abihu, de beide oudste zonen van Aäron,
brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heren.
Dit moesten ze met hun leven bekopen. Opnieuw ging er
vuur uit van de Here: nu echter niet om het brandoffer te
verteren, maar om de beide zonen van Aäron te doden.
We mogen ons best wel afvragen wat hen bezielde
om met vreemd vuur voor het aangezicht des Heren te
verschijnen. Was het onwetendheid, onverschilligheid, of
waren ze bedwelmd door de wijn (vs. 9)?
Wat de reden ook mocht zijn, de Here betoonde Zich de
Heilige en Hij strafte hun eigenmachtige optreden. Nadab
en Abihu behoorden tot de priesters, degenen die God het
naaste stonden (vs. 3). Zij konden zich niet verschuilen
achter eventuele onwetendheid. Hun rechter oorlel was
bestreken met het bloed, zij kenden de geboden van de
Here. Maar van een priester werd ook verwacht dat hij de
Here Zélf kende. Nadab en Abihu deden niet iets dat God
verboden had, zij deden iets dat God niet geboden had.
Als God iets niet verboden heeft, betekent dit niet dat we
een vrijbrief hebben om het te doen. Er staat bijvoorbeeld
nergens in de Bijbel dat het verboden is om wapperend
met vlaggen rond de avondmaalstafel te dansen. Betekent
dit dan automatisch dat het geoorloofd is zoiets te doen?
Het antwoord hierop heeft alles te maken met ‘het vuur’,
waarmee wij voor het aangezicht van God verschijnen.

Vreemd vuur
Als het om de eredienst ging, wisten de Joden precies wat
al dan niet geoorloofd was. Tot in details had God laten
opschrijven hoe Hij wilde worden gediend. Een priester
mocht bijvoorbeeld niet in het heilige der heiligen komen,
dat was voorbehouden aan de hogepriester, die éénmaal
per jaar op de Grote Verzoendag het heilige der heilige
binnenging om voor zichzelf en het volk verzoening
te doen. En dan moest het bovendien gebeuren op de
wijze die de Here had voorgeschreven (Lev. 16:3vv.). De
geschiedenis van Nadab en Abihu toont dat de priesters
binnen de veilige marges van Gods geboden moesten
blijven. Deden zij iets wat Hij niet had geboden, dan
moesten ze dit met hun leven bekopen.
Wij leven niet meer onder de oude bedeling, de bedeling
van de wet. Dat neemt niet weg dat God ook ons geboden
heeft gegeven waaraan wij ons moeten houden. Als het
om het samenkomen als gemeente gaat, schrijft Paulus
bijvoorbeeld dat de vrouwen in de gemeenten moeten
zwijgen (1 Kor. 14:34). Dat dit geen bedenksel van
hemzelf was, onderstreept hij met de woorden: “dat wat
ik u schrijf een gebod van de Heer is” (1 Kor. 14:37). Van

Anderen zwaaien met vlaggen in de eredienst. Een
‘vaandelvrouw’ vertelt dat ze het vlaggen ziet als een
middel om God te loven, én om geestelijke doorbraken
te forceren. Laat de Heilige Geest zich zo dwingen tot
handelen? Is het dan verboden om te dansen, te vlaggen
etc.? Nee, we hebben geen uitdrukkelijk verbod in de
Bijbel. Maar de vraag moet zijn of God het ons heeft
geboden! Is het vuur dat God Zelf heeft ontstoken, of
iets dat wijzélf hebben bedacht, vreemd vuur? Ik twijfel
niet aan de goede bedoelingen. Zij zien het vlaggen en
dansen als een middel om God te loven. Maar het is iets
dat God niet geboden heeft. Waar staat dat wij God met
een vlag in de handen moeten aanbidden? Moeten onze
handen niet gevuld zijn met de Heer Jezus, die we als
een beweegoffer voor het aangezicht des Heren bewegen
(vgl. Lev. 8:29)? We vinden nergens in het Nieuwe
Testament, dat God dit soort dingen zoekt. Als men het
vlaggen ziet als een middel om geestelijke doorbraken te
forceren, dan is dit hetzelfde als de idee dat een crucifix
beschermt tegen het kwaad, of dat een klavertje vier
geluk brengt. Het is magisch denken, en dat hoort thuis
in het heidendom!
Tal van christenen zijn geneigd te denken dat God het wel
goed vindt, als onze bedoelingen maar eerlijk en oprecht
zijn. Nadab en Abihu dachten dat ook. Maar al snel bleek
dat ze er helemaal naast zaten. God is een verterend
vuur! Hij was helemaal niet blij met het reukwerk dat werd
gebracht. Velen kunnen zich geen voorstelling maken van
de heiligheid van God. Toen Jesaja voor Gods hoge en
verheven troon stond en de Here in al Zijn heiligheid zag,
zei hij: “Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man
van onreine lippen, en woon te midden van een volk, dat
onrein van lippen is, en mijn ogen hebben de Koning, de
Here der heerscharen, gezien” (Jes. 6:1-5).
Wat er vervolgens gebeurde, is in verband met onze
overdenking zeer leerzaam: “Maar één der serafs
vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met
een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn
mond daarmee aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen
aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw
zonde verzoend” (vs. 6-7). Jesaja had volkomen gelijk,
hij was een man onrein van lippen. Als de seraf zijn mond
niet had aangeraakt met de gloeiende kool van het altaar,
zou Gods vuur hem verteerd hebben. Het vuur van het
altaar, dat ons had moeten treffen, heeft echter het offer
verteerd. Christus is voor onze zonden gestorven, en nu
zijn onze ongerechtigheden en zonden verzoend. Of het
nu om de vrucht van onze lippen gaat (Hebr. 13:15), of
welke andere vorm van aanbidding ook, als het ‘vuur’
niet afkomstig is van het altaar, is het voor God niet
aangenaam.

...of de bedwelming van de wijn?

Het werk op het kruis is volbracht (Joh. 19:30). God heeft
het volkomen aanvaard, er is niets te doen overgebleven:
“Hij, in Wie God Zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor
mij” (Uit de bundel Geestelijke liederen 128:2).

David wilde met de beste bedoelingen de ark naar
Jeruzalem brengen, maar hij deed dit op een nieuwe
wagen, iets dat God niet geboden had (2 Sam. 6:3-9)!
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De ark moest door de Levieten gedragen worden. Davids goede
wens kostte Uzza het leven! Als wij God op een manier willen
aanbidden die Hij niet geboden heeft, kost dit mensenlevens.
Misschien niet meer letterlijk, maar zeker geestelijk. Hoeveel
van onze ‘broeders’ hebben we al niet van het heiligdom moeten
wegdragen buiten de legerplaats? Alleen doordat zij met vreemd
vuur voor het aangezicht van God verschenen! Zij wilden wel
eens iets anders. Misschien vonden ze de eredienst te saai en
wilden ze meer leven in de gemeente brengen? Iemand van het
‘gewone’ volk werd dit niet zo zwaar aangerekend, maar wél een
priester! De verantwoording van een priester is veel groter dan
die van iemand uit het volk. En laten we bedenken dat voor een
priester geldt: eenmaal een priester, altijd een priester (Ex. 29:9)!
Hoe ernstig is het woord dat Nadab en Abihu werden
weggedragen in hun onderklederen, dus de priesterkleren die tot
heerlijkheid en sieraad waren gemaakt (Ex. 28:40 SV). Heel het
volk was nog maar net getuige geweest van de wijding van deze
beide priesters, en nu werden ze door hun eigen broeders buiten
de legerplaats gebracht. Hoe triest! Het is een groot voorrecht
tot de priesters te behoren, maar het brengt ook een geweldige
verantwoording met zich mee.
In het Nieuwe Testament staat dat wij op grond van het volbrachte
werk van de Heer Jezus met vrijmoedigheid mogen ingaan in
het heiligdom (Hebr. 10:1). Eén van de voorwaarden is dat wij
naderen met een waarachtig hart (Hebr. 10:22a). Een waarachtig
hart alleen is echter niet voldoende, zoals we gezien hebben. Als
wij met reukwerk het heiligdom binnengaan, kan er alleen maar
een lieflijke reuk voor het aangezicht van God opstijgen, als wij
vuur van het altaar in onze vuurpan (ons hart) hebben gedaan.
Met iets anders neemt God geen genoegen.
“Dit is wat de Here gesproken heeft: aan degenen die Mij het
naaste staan, zal Ik Mij de Heilige betonen en ten aanschouwen
van het gehele volk zal Ik Mij verheerlijken” (Lev. 10:3).
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In wat wij doen voor God zouden wij alleen
afhankelijk van Hem moeten zijn, niet van
mensen. Paulus roept ons daartoe op met
de woorden: “Ik vermaan u dan, broeders,
door de ontfermingen van God, dat u uw
lichamen stelt tot een levende offerande,
heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw
redelijke dienst” (Rom. 12:1).
Natuurlijk kunnen wij bemoedigd worden
door de gemeenschap en de verfrissende
invloed die uitgaat van medegelovigen met
hetzelfde doel. Maar uiteindelijk moet de
dienst verricht worden vanuit persoonlijk
geloof en energie, zonder op iets anders te
steunen. Want het beschikbaar stellen van
onze lichamen tot een levende offerande is
een persoonlijke keuze. Het is de erkenning
van de redelijkheid van het verzoek, door
iemand die onder de indruk is gekomen van
de ontfermingen van God.
“Want door de genade die mij gegeven
is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij
van zichzelf niet hoger moet denken dan
het behoort, maar dat hij bescheiden moet
denken, zoals God aan ieder een maat
van geloof heeft toebedeeld” (Rom. 12:3).
De dienst moet dus ook zijn volgens de
maat van het geloof en overeenkomstig de
persoonlijke gemeenschap met God. Zelfs
van Saul kon gezegd worden: “Is Saul ook
onder de profeten?” (1 Sam. 10:12), maar
David was altijd dezelfde, in de spelonk en
overal elders.
“Want zoals wij in één lichaam vele leden
hebben, en de leden niet alle dezelfde
werking hebben, zo zijn wij, de velen, één
lichaam in Christus, en elk afzonderlijk
leden van elkaar” (Rom. 12:4-5). Het is
ook weer niet zo, dat wij in onze dienst
kunnen doen en laten wat wij willen. De
vele dienstknechten vormen samen één
lichaam in Christus en de zegeningen van
die eenheid worden gemeenschappelijk
genoten.
“Daar wij nu verschillende genadegaven
hebben, naar de genade die ons gegeven
is, hetzij profetie, laat het zijn naar

gelang van het geloof; hetzij dienst, in
het dienen; hetzij wie leert, in het leren;
hetzij wie vermaant, in het vermanen; wie
meedeelt, in eenvoudigheid; wie leiding
geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst,
in blijmoedigheid” (Rom. 12:6-8). Paulus
stelt simpelweg vast dat er verschillende
genadegaven zijn. Wat een genade is het
dergelijke gaven te hebben en ervan te
mogen profiteren. Paulus noemt zeven
genadegaven. Wij zouden over elk van de
hier genoemde gaven kunnen nadenken,
maar ik wil in verband met dit nummer
van Rechtstreeks alleen wijzen op die van
dienstbetoon: “hetzij dienst, in het dienen”.
Alleen het gebruikte woordje hetzij laat
al zien dat wij bescheiden mogen blijven
denken over onze dienst. Want er zijn meer
genadegaven, en ‘dienst’ is niet belangrijker
dan de andere gaven. Maar er staat ook:
“in het dienen”. Blijf ik bij datgene wat ik als
genadegave heb gekregen en voer ik deze
dienst ook uit?
Immers, het initiatief tot de dienst en
iemands kracht tot dienen moet bij hemzelf
aanwezig zijn, anders is er vaak een
afwachtende houding. Als ik een dienst heb,
moet ik dienen in overeenstemming met de
genade die mij gegeven is. Meestal komt
de zegen via persoonlijke activiteit. Als dit
niet meer het geval is, is er stilstand. Dit
is verootmoedigend, maar het sterkt ons
in het besef dat wij afhankelijk moeten zijn
van God. Een gevaar bij samenwerken is
dat wij op elkaar gaan steunen. Wanneer
organisaties gevormd worden om een werk
uit te voeren, kan de zegen gemist worden
van het afhankelijk zijn van God. Ook word
ik niet in mensen teleurgesteld, als ik op
God vertrouw.
In dit nummer hopen wij u een schat aan
voorbeelden te geven van Hem van Wie wij
kunnen leren. Want Hij staat in het dienen,
zoals in alle dingen groot en verheven voor
ons. Verder vinden wij o.a. in het artikel over
Marcus lessen over een mededienstknecht.
Namens de redactie, Jan Paul Spoor

*

Dienen

als een knecht

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

“(...) want Ik heb u een voorbeeld gegeven,
opdat ook u doet zoals Ik u heb gedaan”
(Joh. 13:15).
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Tussen de Knecht van God en een aardse
dienstknecht is een principieel verschil. Een
dienstknecht op aarde werkt voor loon. Maar de
ware Knecht van God zegt evenals de Hebreeuwse
slaaf: “Ik heb mijn heer (…) lief” (Ex. 21:5). De
liefde en niet het loon is hier de beweegreden voor
arbeid en dienst. Voor ieder van ons is de Heer
het voorbeeld. Hij kwam “om te dienen en zijn
leven te geven tot een losprijs voor velen” (Marc.
10:45). In vergelijking met Hem schieten wij als
dienstknechten tekort in gezindheid, woord en
wijze van doen. De Heer zegt daarom: “Leert van
Mij.”
In Johannes 13 diende de Heer als een Slaaf. Hij
zegt tegen de discipelen, nadat Hij Zijn dienst aan
hen heeft verricht: “een slaaf is niet groter dan zijn
heer” (vs. 16). De Heer deed Zijn dienst in het volle
bewustzijn “dat de Vader Hem alles in de handen
had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan
en tot God heenging” (vs. 3). Hiermee stelt Hij
vast dat, wanneer iemand zich schaamt om zo te
dienen als zijn Heer, hij zich niet gedraagt als een
knecht van Hem (zie ook Joh. 15:20).

mogen onszelf elke keer weer afvragen: Wie dien
ik eigenlijk? Want “niet ieder die tot Mij zegt: Heer,
Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de
hemelen is” (Matt. 7:21).
De dienstknecht kent zijn Meester. Hij dient Hem
en hij heeft Hem lief. Maar de Bijbel leert ook
dat de dienstknecht door veel gevaren wordt
bedreigd. Bijvoorbeeld: “U bent voor een prijs
gekocht; wordt geen slaven van mensen” (1 Kor.
7:23). Mensenvrees en de gunst van mensen
kunnen ons ontrouw maken. “Vrees voor mensen
spant een strik” (Spr. 29:25). “Als ik nog mensen
behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn”
(Gal. 1:10). Paulus verkondigde het evangelie in
overeenstemming met Gods wil. In het algemeen
stelde hij daarmee de mensen niet tevreden, en
werd daardoor voor velen een aanstoot, zoals dat
met zijn Heer ook het geval was geweest.

Voor deze dienst zijn geen bijzondere gaven
nodig. De enige voorwaarde is dat een slaaf niet
groter moet willen zijn dan zijn Heer (vs. 16).
Hoe beschamend is het als iemand aan deze
voorwaarde niet kan voldoen. De Heer zegt: “Als
u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet”
(vs. 17).

Christus als de Knecht van God staat groot en
verheven voor ons. In Zijn dienst erkende Hij
Zijn moeder zelfs niet, toen zij Hem wenste te
laten handelen in overeenstemming met haar
gedachten. Hij antwoordde toen: “Wat heb Ik met
u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen”
(Joh. 2:4). Ook voor mensen met hebzuchtige
bedoelingen wilde Hij niet optreden: “Mens, wie
heeft Mij tot rechter of deler over u gesteld?”
(Luc. 12:14). Hij sprak de woorden van God, en
Hij zweeg wanneer het de wil van God was. Deze
wil regeerde heel Zijn doen. Hij zei profetisch in
Jesaja 50:4: “Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij
het oor…”. Dat is ware afhankelijkheid van God.
Zo was Christus waarachtig Mens, hoewel alle
dingen door Hem en voor Hem gemaakt zijn.
Geen aardse knecht kan dit Voorbeeld evenaren.
Hij had geen belemmeringen die de woorden: “Ik
heb mijn Heer lief” in de weg stonden. De Here
Here had Hem het oor geopend en Hij is niet
weerspannig geweest en niet teruggedeinsd (Jes.
50:5). Daarom getuigt God van Hem: “Zie, mijn
knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in
wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op
hem gelegd” (Jes. 42:1).

De tekst “Niemand kan twee heren dienen” is
hierbij een aansporing, en nodigt ons uit om de
juiste positie tegenover de Heer in te nemen. We

* Schrijver onbekend. Bron: Botschafter des Heils in
Christo 1932-309 (‘Knechtesart’).

Het gaat hier om een dienst van onschatbare
waarde, en die is niet gemakkelijk. Het lijkt veel
gemakkelijker iemand met raad en onderwijs
bij te staan, dan iemand een dienst te bewijzen
waarvan de Heer zegt: “(...) dan behoort ook u
elkaars voeten te wassen” (vs. 14). Maar deze
dienst is broodnodig, want is de zwakke toestand
onder de broeders en zusters niet grotendeels het
gevolg van het nalaten van deze dienst? Heeft dat
niet geleid tot verlies van de gemeenschap met de
Heer Jezus (vs. 8)? Als gevolg daarvan kunnen
we ook andere verliezen lijden. “Wij behoren”,
zegt de Heer: dat is een duidelijke opdracht om
deze dienst uit te oefenen.

Hierin zien wij een voorbeeld om na te volgen,
want wij hebben het voorrecht te tonen Wie God
is: “opdat u de deugden verkondigt van Hem
die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn
wonderbaar licht” (1 Petr. 2:9). De Heer Jezus
verkondigde de grote rijkdom van de genade van
God. In die mate kunnen wij dat niet, maar we
kunnen wel ervan getuigen. Als knechten kunnen
wij tegenover deze arme wereld getuigen van een
door God gewerkt geloof, terwijl ons gedrag onze
woorden ondersteunt (Fil. 2:15-16). De Heer sprak
met gezag en Zijn woorden, bevestigd door Zijn
handelen, waren een geweldig getuigenis. Laat
ook bij ons als dienstknechten de woorden en de
daden met elkaar in overeenstemming zijn, om zo
het woord van het leven te vertonen.
We moeten de Heer Jezus beschouwen in relatie
tot Zijn positie, Zijn recht en Zijn loon. Iedere
arbeider heeft aansprak op loon. De goddelijke
en de menselijke orde verbiedt loon achter te
houden. De knecht des Heren klaagt: “Tevergeefs
heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn
kracht verbruikt” (Jes. 49:4). Dat heeft de mens
gedaan. De Heer kreeg geen recht, geen loon en
geen erkenning. Als het om Zijn recht ging: dan
werden valse getuigen opgeroepen. Als het om
Zijn loon ging: dan noemden de discipelen dat
wat Maria deed een verlies en verkwisting. Door
Zijn volk werd Zijn waarde gewogen. De profeet
zegt daarvan: “Toen wogen zij mijn loon af: dertig
zilverstukken (…) een heerlijke prijs waarop Ik
hunnerzijds geschat ben!” (Zach. 11:12-13). Van
de mensen kreeg Hij niets. Voor niets had Hij
Zijn kracht verbruikt. “Kruisig Hem”, zo riepen zij,
voordat Hij al Zijn krachten had verbruikt. Van
Godswege zou de erkenning voor Zijn arbeid
komen. Hij sprak in het bewustzijn van Gods
gerechtigheid: “mijn recht is bij de Here en mijn
vergelding is bij mijn God” (Jes. 49:4). God zal
Hem zowel recht als loon op goddelijke wijze
geven. Hij heeft Hem al in Zichzelf verheerlijkt
(Joh. 13:32). Hij is “vanwege het lijden van de
dood met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9;
1:13; Fil. 2:10-11).
Spoedig zal Hij de mensen recht en gerechtigheid
leren en aan Zijn slaven loon uitdelen. Op aarde
werd Hij in genade geopenbaard. Dán zal Hij
de mensen oordelen, hen overtuigen van Gods
gerechtigheid en van hun eigen ongerechtigheid.
Maar Hij zal niet alleen door middel van oordeel

en gerechtigheid Zijn grootheid openbaren. Hij is
ook Degene in Wie alle volken op aarde gezegend
zullen worden (zie Jes. 49:6). Wat zal het zijn, als
de Heer Jezus zo geëerd zal worden! Hij zal ook
door alle hemelse legerscharen en alle heiligen
geëerd en erkend worden; en wij mogen ermee
instemmen: U bent waardig, U alleen.
Dan zal ook iedere dienaar en dienares erkenning
krijgen. Misschien ervaren wij op aarde dezelfde
dingen die Hij op aarde heeft ondervonden.
Maar de Heer kent al Zijn knechten. Wij moeten
voorlopig onze hoop op Hem alleen stellen, die
hier op aarde vijandschap voor Zijn liefde kreeg.
Hij heeft gezegd: “Zie, ik kom spoedig, en mijn
loon is bij Mij”. Het is al een beloning om van
harte te kunnen zeggen: “Ik heb mijn Heer lief”.
Paulus was in alles een slaaf van God, trouw in
alle omstandigheden (2 Kor. 6:4-10). Dat kost
zelfverloochening, maar anders is het leven van
een slaaf niet goed denkbaar. De verheerlijkte
Mens in de hemel was het doel van de apostel
(Fil. 3:14). En Hem op aarde voor te stellen, was
zijn roeping. Dat geldt nu ook voor ons.
Door de Heer Jezus is het plan van Gods
liefde ten volle onthuld. God heeft ons namelijk
voorbestemd aan het beeld van Zijn Zoon
gelijkvormig te worden, aan de verheerlijkte Heer
in de hemel (Fil. 3:20-21). Daarom wil God dat
Zijn knechten altijd het sterven van Jezus in het
lichaam omdragen, opdat ook het leven van Jezus
in hun lichamen openbaar wordt (2 Kor. 4:10-11).
Dat gebeurt op de weg van de Heer Jezus, ‘de
Mens uit de hemel’, en ten koste van de ‘mens uit
de aarde’. Deze laatste is een verhindering voor
de dienstknecht. Daarom is zijn arbeid verbonden
met zelfverloochening, strijd en lijden. Daarin zijn
compromissen niet mogelijk. Wie dat probeert,
wordt een ongelukkig mens; want niemand kan
twee heren dienen.
“Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit
wij ook de Heer Jezus Christus 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. 3:20-21). Deze verwachting
wordt spoedig vervuld. Dan volgt het loon op
trouwe dienst, na leed en
moeite. Na strijd en onrust volgt
zalige vrede bij onze Heer.
Laten we er steeds aan denken
dat Hij, de Mens die op aarde de
gestalte van een Slaaf aannam,
spoedig al degenen die hier in
Zijn dienst hebben gestaan in
de heerlijkheid zal invoeren als
Zijn geliefden en metgezellen
(Hebr. 3:14). Degenen die zich
als zodanig bewezen hebben,
zal Hij aan de Vader verheerlijkt
voorstellen.

Ik heb mijn Heer lief

Het is de moeite waard Zijn voetstappen te
volgen, hoewel ze in de diepte gaan. Het is een
weg van zelfverloochening, waarin de knecht niet
groter is dan zijn Heer. Toch zijn er diepten waarin
wij Hem niet kunnen volgen. Dan buigen wij ons
aanbiddend voor Hem neer, die door deze diepten
is heengegaan. Hij is ook het land doorgegaan,
terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte. God
was met Hem. Hij verkondigde dat God Zijn volk
had bezocht. God woonde onder de mensen. De
heerlijkheid van God werd geopenbaard door de
woorden en de daden van de Eniggeborene van
de Vader (zie Matt. 9:8; 15:31).
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Water

Hugo Bouter

in wijn veranderd
Johannes 2:1-11
Opdat onze blijdschap volkomen is

Alles doen wat de Heer ons opdraagt

Praktische betekenis
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Het eerste teken dat Jezus verrichtte volgens
de evangelist Johannes, vond plaats tijdens de
bruiloft te Kana in Galilea (Joh. 2:1-11). De Heer
was daar als gast uitgenodigd, samen met de
discipelen. Het is altijd goed om Hem te betrekken
bij de grote maar ook bij de kleine dingen in
ons leven. Zijn tegenwoordigheid brengt altijd
zegen en geeft bijzondere betekenis aan iedere
gebeurtenis in ons leven. Zijn aanwezigheid is niet
alleen van waarde bij het sluiten van een huwelijk,
maar gedurende ons hele leven.
Het bruiloftsfeest (het was meer dan een receptie),
vond plaats in het huis van de bruidegom en duurde
wel een week lang. De familie van de bruidegom
moest voor al het eten en drinken zorgen en het
zou hun een slechte naam bezorgen als de wijn,
de gebruikelijke drank, zou opraken. De wijn
werd in verschillende stadia van ontwikkeling
gedronken. Mogelijk moeten we dus denken aan
jonge of nieuwe wijn, of aan wijn gemengd met
water. In dit geval raakte men echter snel door
de voorraad heen, wat dus een groot probleem
betekende. Maria, de moeder van Jezus, zag het
en probeerde te helpen. Ze ging met deze zorg
naar de Heer toe, in de hoop dat Hij iets eraan zou
kunnen doen. Dat was natuurlijk niet verkeerd,
maar het was niet haar taak om Hem opdrachten
te geven. Zijn uur was nog niet gekomen. Christus
was als de Zoon volkomen afhankelijk van de
Vader. Deze milde terechtwijzing deed echter
geen afbreuk aan het vertrouwen dat Maria stelde
in haar Zoon. Ze ging naar de dienstknechten en
zei hun dat zij alles moesten doen wat de Heer
hun zou opdragen. Dat is voor ieder van ons een
waardevolle suggestie, hoe onze situatie ook
is: ‘Wat Hij u ook zegt, doet dat’. Maria is geen
middelares, maar zij verwijst slechts naar haar
Zoon!
Daarop gaf de Heer de knechten de opdracht
om zes watervaten die daar stonden met het
oog op de reinigingsgebruiken van de Joden, te
vullen met water; en zij vulden ze tot de rand.
Volgens betrouwbare bronnen hadden deze
stenen watervaten enorme afmetingen: ieder vat
kon ca. 90 liter bevatten. Vervolgens gaf Hij de
opdracht het water te scheppen en naar de leider
van het feest, de ceremoniemeester, te brengen.

Ondertussen was het water veranderd in wijn
van uitstekende kwaliteit, tot verbazing van de
ceremoniemeester en van de bruidegom, die zelfs
het ‘verwijt’ te horen kreeg dat hij de goede wijn
voor het laatst bewaard had!
De wijn is in de Schrift een beeld van vreugde.
Als de wijn ontbreekt, is er dus geen blijdschap.
Sommige mensen hebben wel veel plezier in hun
leven, maar dat is maar tijdelijk. Wat gebeurt er
als de muziek stopt, de gasten vertrokken zijn en
alle opwinding voorbij is? Ware blijdschap is niet
in de omstandigheden te vinden. Het is een bron
van vreugde in ons hart, een fontein die springt tot
in het eeuwige leven (Joh. 4:14). Het reinigende
water van het Woord geeft vreugde van binnen.
Christus is gekomen om ons leven en overvloed
te geven, ook een overvloed aan vreugde (Joh.
10:10). Als wij gehoor geven aan Zijn woord en
Zijn geboden bewaren, mogen wij zelfs delen in
de blijdschap van de Heer Zelf. Zijn blijdschap is
dan in ons en onze blijdschap wordt volkomen of
vervuld (Joh. 15:11 e.a.p.). Denk nog eens aan de
watervaten, die tot boven toe werden gevuld!
Profetische betekenis
Doordat de Heer het water in wijn veranderde,
toonde Hij Zijn heerlijkheid en liet Hij zien dat Hij
elke aardse gastheer overtrof. Hij bewees de ware
Gastheer van het volk Israël te zijn, die bij het
komende bruiloftsfeest van Jahweh en Zijn volk de
Bron van ware blijdschap zal zijn. Maar de vreugde
van het komende Koninkrijk volgt op de geestelijke
reiniging van het volk. Het reinigingswater moet
- symbolisch gesproken - éérst zijn werk doen,
zoals wij o.a. zien in het boek Zacharia. Er zal
namelijk een bron worden ontsloten voor het huis
van David en voor de inwoners van Jeruzalem
ter ontzondiging en reiniging (Zach. 13:1-2). Dat
gebeurt aan het einde van de Grote Verdrukking,
bij de wederkomst van de Heer, wanneer zij Hem
zullen zien die zij doorstoken hebben (Zach.
12:10-14; Openb. 1:7).
De relatie tussen Jahweh en Zijn volk zal dan
worden hersteld. Israël zal Hem noemen: ‘mijn
Man’, en niet meer: ‘mijn Baäl’ (d.i. heer, of:
meester). Dan zal Hij haar daar haar wijngaarden
geven, en het dal Achor maken tot een deur der
hoop. Hij zal haar tot bruid werven voor eeuwig,

en de hemel zal de aarde verhoren en die zal Zijn
volk verhoren (zie Hos. 2:13:22). Zo zal Hij de
ware Gastheer en Bruidegom van Zijn volk zijn op
de grote dag die komt, waarop Hij Zijn heerlijkheid
zal openbaren. Dat is de profetische betekenis
van het eerste teken dat Jezus deed in Kana in
Galilea. Hij openbaarde Zijn heerlijkheid en Zijn
discipelen geloofden in Hem (Joh. 2:11). Dat
geldt ook voor ons. Straks zal het geloof worden
verwisseld in aanschouwen, op de dag dat Hij Zijn
heerlijkheid voorgoed zal manifesteren. Elk oog
zal Hem zien, elke knie zal zich voor Hem buigen
en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer
is, tot heerlijkheid van God de Vader. Het zal de
dag van de vreugde van Zijn hart zijn (vgl. Hoogl.
3:11). De zegen zal rijkelijk stromen, de blijdschap
zal volkomen zijn.

Als gelovigen uit de volken behoren wij niet tot het
volk Israël, maar vormen wij samen met alle ware
gelovigen de hemelse familie van Gods kinderen.
Maar ook voor ons geldt dat het geheim van
ware blijdschap (1) gehoorzaamheid is aan Gods
geboden en (2) de daarmee verbonden reiniging
door het waterbad van het Woord (Joh. 14:21,23;
15:3,7-12; Ef. 5:26). ‘Wat Hij u ook zegt, doet dat’
(Joh. 2:5). Dit begin van de tekenen van de Heer
laat ons zien dat Hij die eens als Vreemdeling
op aarde wandelde en niet door de Zijnen werd
aangenomen, niemand minder was dan ‘de Heer
der heerlijkheid’ (1 Kor. 2:8; Jak. 2:1). Als wij
luisteren naar Zijn woord, kan Hij ons laten delen
in Zijn eigen blijdschap, waarvan de wijn een
beeld is (Joh. 15:11; 16:22,24; 17:13; Fil. 4:4;
1 Joh. 1:4).

Boekrecensie

Gerard Kramer

Driemaal Christologie
Studies door Chris Bouter MA
Dit boekje bestaat uit drie delen, te weten:
1. Korte christologische analyse van het kruislijden.
Dit is een bewerking van aantekeningen van
wijlen Huig Bouter Sr. In dit deel gaat de auteur
schematisch in op een aantal aspecten van het
lijden van Christus. Dit doet hij evenwichtig, met
een duidelijke nadruk op het onderwijs van de hele
Schrift. De onderwerpen die hij achtereenvolgens
behandelt, zijn:
§ 1 Voor wie is Christus gestorven?
§ 2 Wie heeft Christus gedood?
§ 3 De offers die op het brandofferaltaar kwamen.
§ 4 Het brandofferaltaar als een beeld van de
dood van Christus.
2. De leer van de absolute godheid van Christus,
contra de leer van de Jehovah’s Getuigen. Dit
deel behandelt de belangrijkste Schriftplaatsen
waarop de leden van het Wachttorengenootschap
- zelf noem ik hen nooit Jehovah’s Getuigen –
zich baseren om de godheid van Christus te
loochenen. Soms blijkt het een kwestie te zijn van
verkeerde vertaling, soms van verkeerde uitleg,
soms van beide. De auteur maakt het de lezer in
zijn manier van argumenteren niet steeds even
gemakkelijk. Waarom schrijft hij bijvoorbeeld niet
gewoon bij de bespreking van Openbaring 3:14,
waar Christus ‘het begin van de schepping van
God’ wordt genoemd, dat ‘begin’ hier ‘oorsprong’
betekent? De auteur deelt die mening evident,
maar had dit iets gerichter en beknopter kunnen
formuleren. Verder weerlegt hij met goede
argumenten enkele dwalingen van de mensen van
het Wachttorengenootschap, zoals de verkeerde

conclusies die zij trekken uit teksten waarin
Christus Zijn relatie tot de Vader bespreekt, en de
leer van de vernietiging.
3. Christus zoals afgebeeld in de vier evangeliën
in verband met oudtestamentische parallellen,
oftewel: een korte inleiding in bijbelse typen
en symbolen. Dit is het hoofddeel van het
boekje, en bevat een grote hoeveelheid
studiemateriaal. De titels van de hoofdstukken
laten zien dat dit materiaal nogal divers van
aard is. Achtereenvolgens komen aan de orde
de cherubim parallel, de profetische parallel, de
patriarchische parallel, de kleuren parallel, de offer
parallel, de materialen parallel, de bedekkingen
parallel (nl. van de tabernakel), gevolgd door een
slotwoord, een aanhangsel en een bibliografie. De
auteur wijst gedetailleerd op bijzondere verbanden
tussen de karakters van de vier evangeliën en de
oudtestamentische beelden, en doet dat op een
aansprekende, schematische manier. Een goed
leesbaar geheel, dat onze bewondering voor de
manier waarop de Heer Jezus in het Oude en het
Nieuwe Testament aan ons wordt voorgesteld,
alleen maar doet toenemen. Mij viel op dat vaak
de slotletter(s) van de
Griekse
woorden
niet
wordt weergegeven, maar
dat kan aan de weergave
van de digitale editie op
mijn PC liggen. De meeste
lezers zal dit niet storen.
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Paperback; 81 pag.

5

Deel 27

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 8

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

De tocht naar Jeruzalem

6

In de verzen 14-30 kregen de priesters en de
Levieten, in ‘t bijzonder een aangewezen aantal
onder hen, de voorwerpen van zilver en goud
ter hand gesteld die vrijwillig voor het huis Gods
waren gegeven. Door de naam van God en door
de heilige priesters waren deze vaten nu ook
geheiligd: “Gij zijt de Here geheiligd, evenzo zijn
deze voorwerpen geheiligd, en het zilver en het
goud zijn een vrijwillige gave voor de Here, de
God van uw vaderen” (vs. 28). Deze voorwerpen
waren gedeeltelijk afkomstig van de koning, zijn
raadsheren en zijn vorsten. Maar omdat de naam
van de Here en Zijn tempel door hen werden
erkend, kon Hij de geschenken aannemen; ze
waren niet onrein. Maar zelfs in betrekking tot
deze stoffelijke dingen, zilver en goud, moesten
de priesters waakzaam zijn en alles zorgvuldig
wegen en bewaren, want er mocht niets van
worden weggenomen.
Ook nu zijn er mannen, aan wie in het bijzonder
de hoede van diverse rijkdommen van onze
God is toevertrouwd. Laten zij hierin trouw zijn
gedurende de hele reis! “Waakt en bewaart
het!” Waakzaamheid is er nodig, en zorg. De
vijand loert op de weg om ons iets te ontroven.
Wat een verantwoordelijkheid voor ons, maar
ook wat een voorrecht, als de Heer ons iets
bijzonders toevertrouwt! Waken en bewaren
is dan Zijn opdracht. En meer in het algemeen
geldt deze opdracht voor ons allen: “Naarmate
ieder een genadegave heeft ontvangen, dient
elkaar daarmee als goede rentmeesters van de
veelvoudige genade van God” (1 Petr. 4:10).
De verzen 32-34 spreken over de ijver die de
priesters en Levieten toonden om zich van hun
opdracht te kwijten. Zij waren met hun hele hart
bij de zaak betrokken. Niets ontbrak, toen men in
Jeruzalem aankwam.
Wat een mooi voorbeeld voor ons! In kleine en
grote plichten hebben wij trouw te zijn. Laten wij
de dingen die Hij aan ons toevertrouwde, nooit als
ons eigendom beschouwen; maar als dat wat wij
straks moeten teruggeven, nadat wij het hebben
bewaard. De kleine en grote oneerlijkheden,
waaraan helaas ook gelovigen zich, zelfs
tegenover de wereld, schuldig maken, hebben
meestal deze oorzaak: men beschouwt dat wat
de Heer gaf en toevertrouwde, als eigen bezit.
Ernstige tuchtigingen zijn daarvan vaak het gevolg.
Maar wie trouw is, wordt door Hem bewaard: “De

hand van onze God was over ons en redde ons uit
de macht van vijanden en struikrovers” (vs. 31).
En zo kwamen dan deze mannen van de tweede
uittocht na een reis van vier maanden behouden
te Jeruzalem aan (vgl. Ezra 7:9). God was met
hen geweest. Hij had hen bewaard en veilig
doen aankomen. En wat deed deze kleine groep,
toen Jeruzalem was bereikt? “In diezelfde tijd
brachten de ballingen die uit de gevangenschap
waren gekomen, brandoffers aan de God van
Israël: twaalf stieren voor geheel Israël” (vs. 35).
Ook zij hechtten er waarde aan de eenheid van
het volk te erkennen. Op deze grondslag van de
eenheid van Gods volk berust het getuigenis, ook
in een tijd van verval. Maar het ging samen met
verootmoediging en met het waken voor Gods
heiligheid; en het zorgdragen voor Zijn belangen.
Nog een korte tijd en dan is ook onze reis naar
Jeruzalem – het Jeruzalem daarboven – ten einde.
Wat zal het heerlijk zijn, na een reis vol moeiten en
bezwaren, vol listen en hinderlagen van de vijand,
en ook vol geestelijke zwakheid van onze kant,
maar bovenal na zoveel bewijzen van de trouw
van de Heer en van Zijn bewaring, in het hemels
Vaderhuis binnen te mogen te gaan! Daar zullen
we offeranden van lof brengen tot in eeuwigheid.
Nu al brengen wij hier op aarde deze offeranden
in het geloof, en wij doen het op de grondslag
van de eenheid van het lichaam van Christus.
Maar daar in de hemel zal de eenheid echt
worden aanschouwd. Daar zal niet één lid worden
gemist. Heerlijke toekomst! Blij vooruitzicht! Laat
ons dan met moed en trouw, ziende op het eind
van de reis, voorwaarts gaan. Laten wij ons door
niets laten weerhouden en laten wij vasthouden
wat wij hebben, bewaren wat de Heer ons heeft
toevertrouwd, overtuigd van de hulp van onze
trouwe God!

Hoe zal ‘t ons zijn, als wij op al die jaren,
door ons beleefd in ‘s werelds woestenij,
op al die ontrouw en zoveel gevaren
van ‘s werelds list en Satans huich’larij
terugzien, en dan al die trouw aanschouwen
van Hem, die ons vooruitging in de strijd,
ons hart vervulde met een vast vertrouwen,
en toen de zegepraal ons heeft bereid.

Gerard Kramer
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Wachttorengenootschap heeft gesproken, weet dat
zij niet de gemakkelijkste gesprekpartners zijn. Eén
onderdeel van hun dwaalleer is de ontkenning van
de godheid van Christus. Het zou heel goed kunnen
dat u deze visie meent te kunnen pareren door het
citeren van Johannes 1:1, waar immers staat: ‘…
en het Woord was God’. Midden in de roos, zou ik
zeggen! Zonder blikken of blozen zullen zij u echter
vertellen dat dit een vertaalfout is, en dat het er in het
Grieks anders staat. Ze citeren dezelfde tekstplaats
vervolgens uit de Nieuwe-Wereldvertaling, die hier
als enige vertaling heeft: ‘… en het Woord was een
god’. Let op de twee verschillen: er is nu sprake van
een god, en van god met een kleine letter.
Begin 1977 had ik eens een tweetal heren van
het Wachttorengenootschap op bezoek. Bij wijze
van uitzondering had ik hen binnengelaten, omdat
ik een geschriftje (met mijn naam en adres erin
gestempeld) tegen hun leer huis aan huis verspreid
had in een wijk waar zij een nieuw gebouw hadden
neergezet. Zij wilden mij graag spreken, en ik vond
dat zij daar toen recht op hadden. Vervolgens
spraken zij over Johannes 1:1 op de manier die ik
net beschreven heb. Toen zei ik: ‘Dat komt mooi
uit, heren! Ik heb net een maand geleden mijn
doctoraalexamen klassieke talen afgelegd; ik haal
even uit mijn studeerkamer een paar Griekse
Nieuwe Testamenten, dan kunnen we de tekst
samen in de grondtekst bekijken’. Toen ik met de
beloofde boeken terugkwam, zeiden ze bleekjes:
‘Sorry, meneer, wij kennen zelf geen Grieks’.
Waarop ik verontwaardigd zei: ‘Wat triest dat u
dan zoveel mensen op die manier probeert te
overbluffen die deze taal net zo min machtig zijn,
terwijl u zelf geen recht van spreken hebt!’ Ik heb
ze toen ‘verboden’ die avond te zeggen dat iets
niet in het Grieks stond, en ze vervolgens gewoon
‘les’ gegeven in een elementair stukje Griekse
grammatica, en wel als volgt.

Een grammaticaal detail
Oppervlakkig gezien lijkt het namelijk alsof de
mensen van het Wachttorengenootschap gelijk
hebben. Het Grieks heeft alleen een bepalend
lidwoord (de, het) en geen onbepaald lidwoord
(een). Als er geen bepalend lidwoord staat, vertaalt
men doorgaans ‘een’. Voorbeeld: Gr. to teknon =
het kind; teknon = een kind. Er staat in dit laatste
geval in het Grieks geen lidwoord, dus vertaalt men
‘een’. Waarom lijkt het nu alsof de mensen van het

Wachttorengenootschap terecht ‘een god’ vertalen?
Omdat er op die plaats in het Grieks geen lidwoord
staat! Hebben ze dus toch gelijk? Nee, zeer zeker
niet.
Wat ik de bezoekers op de bewuste avond in
1977 uitlegde, was dat het Grieks de volgende
regel hanteert, die elke gymnasiast in de tweede
klas leert: het naamwoordelijk deel van het
naamwoordelijk gezegde heeft in het Grieks geen
lidwoord, oftewel laat het lidwoord weg. Maar het
moet wél vertaald worden! In de zin ‘En het Woord
was God’ is ‘het Woord’ onderwerp, en omdat
het werkwoord ‘zijn’ hier een koppelwerkwoord
is, is ‘God’ het naamwoordelijk deel van het
naamwoordelijk gezegde – en mag het in het Grieks
geen lidwoord hebben! Nu zult u zeggen: ‘God’
heeft toch helemaal nooit een lidwoord? Klopt,
in het Nederlands niet, maar in het Grieks wel! Ik
zal nu Johannes 1:1-2 opschrijven, en steeds een
sterretje zetten bij het woord ‘God’ als dat een
lidwoord heeft: ‘In het begin was het Woord, en het
Woord was bij God*, en het Woord was God. Dit
was in het begin bij God*.’ U ziet dat 1x het sterretje
- het lidwoord dus - ontbreekt, en wel daar waar er
sprake is van een naamwoordelijk gezegde. Maar
het gaat daar over dezelfde God (al gaat het over
verschillende Personen in de Godheid), die immers
direct daarvoor én direct daarna genoemd wordt!
Wie deze elementaire regel niet kent, kan niet met
gezag iets over het Grieks zeggen zonder dat hij het
risico loopt dwaalleer te verkondigen.

En die kleine letter?
In de oudste Griekse handschriften staan uitsluitend
hoofdletters. Zowel het onderscheid tussen
hoofdletters en kleine letters als de gewoonte om
namen met een hoofdletter te schrijven zijn van
later tijd. In onze tijd is het echter een functioneel
onderscheid. De Nieuwe-Wereldvertaling zet
de 21ste eeuwse Nederlandse lezer dan ook op
het verkeerde been door op de plaatsen waar
ik het sterretje heb gezet, ‘God’ te vertalen,
en daartussenin ‘god’, voorafgegaan door het
woordje ‘een’. Ik heb beide heren gezegd dat ze,
als ze na het gesprek met mij doorgingen met het
verkondigen van hun leer op basis van een foute
vertaling van Johannes 1:1, dit in feite welbewuste
manipulatie van hun gesprekspartners was. Toen ze
te kennen gaven niet van plan te zijn hun activiteiten
in dezen te staken, heb ik het gesprek beëindigd
en hen uitgelaten zonder hun een hand te geven,
conform het onderwijs in 2 Johannes vers 11. Want
het volgende staat vast: het Woord was en is God!

WoordStudie

Onkunde en verwarring
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

Achab
de

Benhadad,
koning van Aram
en

1 Koningen 20
“Zo zegt de Here: omdat u de man die onder Mijn ban staat,
uit uw hand hebt laten gaan, zal uw leven in de plaats van het zijne wezen,
en uw volk in de plaats van zijn volk” (1 Kon. 20:42).

Een gelovige als Elia kan zijn hoogtepunten en ook
zijn dieptepunten hebben. Een goddeloos man als
Achab heeft alleen maar dieptepunten, ondanks
zoveel bewijzen van Gods goedheid. Dat blijkt ook
uit dit hoofdstuk. God is goed voor Achab, maar
hij gaat eraan voorbij en reageert erop in pure
eigenzinnigheid. Als Benhadad hem aanvalt en
een dwaas voorstel doet, gaat Achab daarop in.
Achab is bereid zijn vrouwen en kinderen uit te
leveren, als hijzelf maar buiten schot blijft. Achab
noemt Benhadad zelfs: ‘mijn heer’.
Het tweede voorstel van Benhadad brengt Achab
in paniek. Nu gaat alles eraan wat in zijn ogen
begeerlijk is (vs. 6). In plaats van zijn toevlucht
te nemen tot de Here, roept hij de oudsten bij
elkaar. Die raden hem aan niet op het voorstel van
Benhadad in te gaan. Achab herhaalt tegenover
Benhadad zijn bereidheid om de eerste eis in te
willigen en nog eens noemt hij Benhadad: ‘mijn
heer’. De weigering van Achab brengt Benhadad
tot ferme uitspraken. Achab reageert daar nuchter
op. Het Nederlandse gezegde voor Achabs
uitspraak in vers 11 zou kunnen zijn: ‘Je moet de
huid niet verkopen voordat de beer geschoten is.’

luister naar en spreek tot God

Online
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Ger de Koning

Dan verschijnt er zomaar een profeet op het
toneel. Die heeft namens God enkele aanwijzingen
hoe Achab de strijd kan winnen. Wonder boven
wonder luistert Achab daarnaar. Misschien wel
omdat hij geen enkele andere mogelijkheid ziet.
God komt hem in pure genade te hulp. Nog eens
wil Hij tonen dat Hij er is. Als de strijd gewonnen
is, krijgt Achab de waarschuwing dat Benhadad
niet definitief is verslagen en dat hij zich erop moet
beraden wat hem te doen staat. Hij heeft daarvoor
een jaar de tijd. Ook Benhadad beraadt zich. Hem
wordt het advies gegeven de strijd in de vlakte te
voeren, want ‘hun God is een berggod’. Daarmee
maakt hij het tot een strijd tussen God en de
afgoden.
Als de legers zich tegenover elkaar hebben
opgesteld, komt er een man Gods die Achab
vertelt dat de strijd die op het punt staat los te
branden een strijd is waarbij God de kracht van
Zijn naam zal bewijzen, omdat deze in het geding
is. Evenals in vers 13 staat er ook in vers 28 bij dat

Achab door de overwinning zou moeten erkennen
dat God de Here is. Maar wat doet Achab na
de overwinning? Hij laat zich overhalen tot een
misplaatst genadebetoon en laat Benhadad in
leven. Hij noemt hem zelfs ‘mijn broeder’, geeft
hem een aantal steden terug en sluit een verbond
met hem. Hij rekent niet definitief af met deze
vijand van God en van het volk van God.

Hiermee toont Achab zijn ongevoeligheid voor de
wil van God. Deze ongehoorzaamheid moet Gods
oordeel over hem brengen. Door een profeet
zegt God Achab het oordeel aan. Hoe ernstig het
woord van de profeet moet worden genomen als
Gods boodschap, blijkt wel uit het feit dat een
man die weigert hem te slaan wordt gedood,
omdat die man niet naar de stem van de Here
heeft geluisterd. De profeet moet wel als zodanig
bekend zijn geweest. Een ander slaat hem wel,
zodanig dat hij gewond raakt. Mogelijk is dat om
aan te geven dat de profeet zich vereenzelvigt
met de pijn die God voelt over de ontrouw van de
leider van Zijn volk. De profeet verkleedt zich en
doet zich voor als een falende bewaker. Met het
vonnis dat Achab over de profeet velt, bezegelt hij
zijn eigen oordeel.
Lees nu nog een keer 1 Koningen 20
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat
zelf aanvullen: ‘Heer, wat schuilt er van Achab in
mijn hart? Ben ik bereid om allerlei dingen prijs
te geven, als ze maar niet komen aan dingen die
ikzelf belangrijk vind? Herken ik wel de bewijzen
van Uw hulp in de strijd tegen de vijand, zodat ik
U voor de overwinning eer? Of heb ik ook ergens
toch nog een verbond met de vijand gesloten?’

Piet van Houten

Van

de werkvloer

Ervaringen van een evangelist (2)
“Jezus is dood, maar Paulus beweert dat Hij leeft” (Hand. 25:19).

Laten we nooit vergeten dat net als nu in onze wereld,
iedereen in de toenmalige wereld wist dat christenen
geloven dat Jezus, die gestorven is, leeft. Jezus is
dood, maar Paulus beweert dat Hij leeft. Wat Festus
zei tegen Agrippa, zeggen ze nog steeds. Laten
we hierover nadenken. Ook de eerste christenen
moesten dit. Hoe gingen zij ermee om? Gingen zij
het evangelie leuker, meer behapbaar maken?
Verdoezelden zij de dwaasheid en ergernis van
het kruis? Verzwegen zij de oproep tot bekering en
levensheiliging?

Herodes Agrippa II (27-92 na Chr.) (gelatiniseerde naam:
Marcus Julius Agrippa) regeerde vanaf 50 na Chr. over
delen van Palestina en Libanon. Gedurende de Joodse
opstand (66-70 na Chr.) stond hij aan de kant van de
Romeinen. Hij was de laatste koning uit de Herodiaanse
dynastie. Bron: Wikipedia

Hoe gaan wij ermee om? Geven wij toe aan de
sensatiezucht van de wereld? Maken wij van
het verzoenend sterven van onze Heiland een
spektakelstuk, een passiespel? Keren we terug naar
de duistere middeleeuwen, toen elke stad tot eigen
glorie zijn passiespel had, toen niemand de Bijbel
mocht lezen en er allerlei elementen uit heidense
mysteriegodsdiensten werden bijgevoegd? Zou dát
helpen?
De wereld is niet veranderd en zal nooit veranderen.
Ook nu zegt de wereld: ‘Jij denkt dat Hij leeft, maar
Hij is net zo dood als ieder ander. Het is zelfs niet
eens zeker dat Hij geleefd heeft.’ De mensen
zeggen: ‘Ik kan ook wel een Bijbel schrijven. De kerk
leeft niet volgens de Bijbel. De Da Vinci Code zegt
dat Jezus ook niet brandschoon was.’

Ruïne van het paleis van Herodes Agrippa II
in Caesarea Filippi. Foto: Bible is true

Wat moeten we nu doen? Ontkennen? Meepraten?
Over wat anders beginnen? Petrus zegt: Wát
anderen ook doen, leef heilig. Leid een goede wandel
onder de heidenen. Als ze op u letten, kunnen
ze op grond van uw goede werken God gaan
verheerlijken. Heilig Christus in uw harten als Heer
en wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie
u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Maar
handel zachtmoedig, eerbiedig en met een goed
geweten, opdat zij die kwaad van u spreken en
Christus smaden, beschaamd gemaakt worden.
Paulus zegt: Stel uw lichaam tot een levend, heilig,
God welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.
Doe niét mee met alles en iedereen, maar leef heilig.
Dat moet, want ‘God heeft ons in Christus uitverkoren
vóór de grondlegging van de wereld, om heilig te zijn
voor Hem.’ Laten we met passie getuigen van álles
wat wij weten. En dat onderstrepen met álles wat we
doen.

Een passiespel of geloven met passie?

Getuigen met passie
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Kris Tavernier

Johannes Marcus

Lessen van een dienstknecht
Het evangelie naar Marcus
Het evangelie naar Marcus stelt ons de Heer
Jezus voor als de volmaakte Dienstknecht. Als
de door God Gezondene verrichtte Hij Gods
werk onder Gods volk. Dit evangelie werd
geschreven door de dienaar Johannes Marcus,
en het bevat ook belangrijk onderwijs voor hen
die dienstknechten van God willen zijn en in het
voetspoor van de ware Diensknecht willen treden
– om te delen zowel in Zijn verwerping en lijden
als in Zijn heerlijkheid en loon. Het evangelie
volgens Marcus is dus geschreven door een
dienstknecht, het gaat over dé Dienstknecht en
het bevat onderwijs voor dienstknechten.

Een echte dienstknecht...

De naamloze dienstknecht
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In heel dit evangelie, dat genoemd wordt ‘het
evangelie volgens Marcus’, komt zijn naam niet
voor. Toch is er voldoende bewijs om aan te nemen
dat Johannes, bijgenaamd Marcus (Hand. 12:12),
de schrijver van dit evangelie is. Johannes was
zijn Joodse naam, Marcus zijn Romeinse naam.
Over zijn auteurschap bestaat een eenduidig
getuigenis van de vroege kerkvaders, o.a. Papias
(ca. 110 na Chr.), Justinus Martyr (ca. 160 na
Chr.), Irenaeus (ca. 180 na Chr.), Tertullianus
(200 na Chr.), enz.. Dit getuigenis van Marcus’
auteurschap komt voor in verschillende centra van
het vroege christendom, nl. Alexandrië, Klein-Azië
en Rome.
Het is mooi wanneer een dienstknecht zichzelf
zo gering acht dat zijn naam niet eens genoemd
dient te worden. Een echte dienstknecht richt de
aandacht niet op zichzelf, maar op zijn Heer. Hoe
staat het met u en met mij? Hebben wij alleen maar
het verlangen dat onze Heer grootgemaakt wordt,
of willen we ook zelf graag genoemd worden? Als
wij goede dienstknechten willen zijn, moeten wij
leren onze eigen eer onbelangrijk te vinden. Dat
is een belangrijke les die een ware dienstknecht
moet leren. We mogen onze lessen, ook deze
les, leren van Jezus Zelf als de Dienstknecht. Het
is immers opmerkelijk in dit evangelie hoezeer
de Heer Jezus probeert op de achtergrond te
blijven. Natuurlijk trad Hij in het openbaar op om
Zijn prediking en arbeid te verrichten, dat kon niet
anders. Maar wanneer Hem daarvoor ook eer te
beurt viel, dan deed Hij steevast een stap terug.

Zo verbood Hij een melaatse om Hem bekend
te maken (1:44). Ook de boze geesten, die Hem
kenden, verbood Hij te spreken – hoe treffend hun
getuigenis ook was (1:25, 34). Nog talrijke keren
verbood Hij mensen om Hem bekend te maken,
of probeerde Hij verborgen te blijven (o.a. 3:12;
7:24, 36; 8:30). Dit bevestigt de woorden van
Paulus: ‘…die in de gestalte van God zijnde het
geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar
Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een
slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En
uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf
vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood,
ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken
die boven alle naam is’ (Fil. 2:6-9).
Het is haast onmogelijk dat dienstknechten niet
genoemd worden. Maar laten zij er nooit op uit
zijn om zelf enige eer te zoeken door middel van
hun dienstwerk! Johannes Marcus zocht geen eer
toen hij dit evangelie schreef, hij bleef liever een
naamloze dienaar.
De opofferende dienstknecht
We kunnen iets te weten komen over het leven
dat Johannes Marcus leidde, vóórdat hij als
dienstknecht meeging met Barnabas en Saulus
(Hand. 12:25). Zijn moeder heette Maria. Over zijn
vader weten we niets. Het gezin waaruit Marcus
kwam woonde in Jeruzalem (vgl. Hand. 13:13),
en was kennelijk welgesteld. Zijn moeder Maria
bezat een groot huis, want er was ruimte voor veel
mensen (Hand. 12:12). Ook had zij slaven, want
we lezen over de slavin Rode (vs. 13).
Hieruit mogen we afleiden dat Johannes Marcus
opgroeide in een gegoede familie. Hij had best
een comfortabel leven. Wellicht mogen we uit de
mogelijke betekenis van zijn bijnaam ‘Marcus’
(Hand. 12:12, 25), d.i. ‘beschaafd’, opnieuw
afleiden dat hij uit een welgestelde familie kwam.
Beschaafd betekent dan niet dat hij goede
manieren had, maar dat hij een geschoold en
goed opgeleid man was. Daarvan getuigen ook de
intrinsieke kenmerken van zijn evangelie1.
Enkele verzen verder (vs. 25) lezen we dat
1 De lezer die zich meer hierin wenst te verdiepen kan
te rade gaan bij een academisch bijbelcommentaar op
het evangelie van Marcus.

Een dienstknecht van God moet bereid zijn
offers te brengen. Het dienen van de Heer kan
ons immers veel kosten. Voor Marcus bestond
het offer uit het feit dat hij zijn comfortabele thuis
moest achterlaten. Dat hoeft beslist niet het offer
van iedere dienstknecht te zijn. Elke dienstknecht
zal zijn eigen offers brengen. Dit kunnen allerlei
dingen zijn, en daarbij valt een hele opsomming
te maken. Het offer dat voor alle dienstknechten
gelijk is, is dat ze zich zaken ontzeggen om zich
toe te wijden aan de dienst van God.

‘Maar wie groot wil worden onder u, zal uw
dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, zal
aller slaaf zijn’ (Marc. 10:44). Ook die les mogen
we leren van Jezus, de ware Dienstknecht. Het
volgende vers – nota bene het kernvers van het
evangelie volgens Marcus – zegt immers: ‘Want
ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich
te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven
te geven als losprijs voor velen’ (vs. 45). Een
dienstknecht moet bereid zijn om (wat mogelijk
beschouwd wordt als) de laagste plaats in te
nemen. En daarbij hoort dan niet de gedachte te
leven zoals die in de wereld geldt, nl. op de laagste
trede te beginnen en zo snel mogelijk promotie te
maken. Nee, eenvoudig de bereidheid hebben om
te dienen op de plaats en in de positie die de Heer
ons geeft. Dat is de goede gezindheid. De Heilige
Geest had Barnabas en Saulus uitgezonden, en
Marcus mocht hun bijstaan. Dat was toen zijn
positie; en hij was ertoe bereid. Wat een mooi
voorbeeld voor allen die dienstknechten van de
Heer willen zijn.

De nederige dienstknecht
Marcus ging met Barnabas en Saulus mee naar
Antiochië (Hand. 12:25-13:1). De Heilige Geest
zond Barnabas en Saulus vervolgens uit, en
Marcus reisde met hen mee (Hand. 13:2-5).
In dit gezelschap fungeerde hij als de helper
van de beide anderen. Hij was niet de leider,
maar de dienstknecht van degenen met wie hij
samenwerkte. We weten niet precies wat zijn
aandeel in het werk was; het was zeker niet
onbelangrijk. Toch gingen de beide anderen hem
voor.
We hebben gezien dat Marcus in een welgesteld
gezin met slaven was opgegroeid. Hoewel hij
waarschijnlijk een vrome Jood was, ook voordat
hij christen werd, was hij het thuis toch gewend
om bediend te worden. Laten we ervan uitgaan
dat hij een goede meester was voor de slaven.
Dan had hij nog steeds de plaats van een
leidinggevende, die orders uitdeelde. Aangezien
zijn vader niet genoemd wordt, toen het ouderlijk
huis van Marcus een plaats van samenkomen
was geworden voor de gelovigen, is het mogelijk
dat deze gestorven was. Dat betekent dat Marcus
nog een grotere leidinggevende rol had gekregen.
Maar nu hijzelf een dienstknecht was geworden,
had hij de positie van iemand die anderen diende.
Het zal toch wel veel geweest zijn voor Marcus,
maar hij was ertoe bereid.
Wie een dienstknecht wil zijn, moet bereid zijn
om anderen te dienen. Hij moet bereid zijn een
nederige taak op zich te nemen, en niet meteen
een voorname rol willen vervullen. Elisa reisde
eerst een tijd mee als dienstknecht van Elia. Jozua
diende eerst Mozes, alvorens hij zelf het volk
mocht leiden. David diende eerst Saul, alvorens
hij zelf koning werd.

De falende dienstknecht
Nadat Marcus een voorbeeldige dienstknecht was
geweest, volgde er echter een zwarte bladzijde
in zijn leven. Een tijd lang reisde hij mee met
Paulus en Barnabas, in Perge echter verliet hij het
gezelschap (Hand. 13:13). We weten niet wat zijn
beweegredenen waren, en we kunnen beter niet
ernaar raden. De Bijbel laat het ons niet weten.
We mogen wel aannemen dat het een daad van
ontrouw en falen was. Dat blijkt wel uit het vervolg.
Wanneer Paulus en Barnabas een tweede reis
willen ondernemen, ontstaat er discussie omtrent
Marcus. Barnabas wil Marcus meenemen, Paulus
niet (Hand. 15:36-41). Paulus’ argumentatie is
dat men beter niet iemand kan meenemen die de
vorige keer het gezelschap had verlaten en niet
trouw geweest was in de dienst (vs. 38).
Marcus was ontrouw gebleken en zo lijkt zijn
verhaal afgesloten te worden. De geschiedenis
van Marcus eindigt echter niet met zijn falen. Het
leven van een dienstknecht hoeft nooit te eindigen
met eigen falen. Wat een genade van God en
een troost voor ons! Falen wij ook wel eens, dan
worden wij geen blijvend nutteloos gereedschap.

...richt de aandacht niet op zichzelf...

Marcus meeging met Barnabas en Saulus. Hij liet
dus zijn comfortabele leven achter zich en ging
mee in het dienstwerk. Het was een groot offer
dat Marcus bracht. Hij verliet zijn vertrouwde en
comfortabele omgeving voor een onzekere en
minder comfortabele toekomst. Wat stond hem te
wachten? Hoe zou het zijn? Het enige vertrouwde
dat hij overhield, was dat zijn oom Barnabas
(Kol. 4:10) erbij was. Marcus was trouwens niet
de enige die een offer bracht. Ook zijn moeder
bracht een offer, zij moest zijn aanwezigheid voor
onbepaalde tijd missen. Offers voor de dienst aan
God worden gebracht door heel het gezin.

11

"Rechtstreeks" jaargang 8, Nr. 5 - mei 2011

Maar keren wij terug, dan kunnen wij als een beter
instrument in Zijn dienst worden gebruikt dan voordien!
Wat een genade.
De herstelde dienstknecht
Had Paulus echt gelijk, toen hij Marcus niet meer wilde
meenemen? Laten we ook daarover maar niet oordelen.
Voor Marcus pleiten alvast twee zaken. Ten eerste was hij
niet langer in Jeruzalem, waarheen hij was teruggegaan
toen hij ontrouw werd in de dienst. Nee, hij was kennelijk
in Antiochië. Ten tweede is hij wel degelijk met Barnabas
meegegaan in het dienstwerk voor de Heer.

...maar op zijn Heer

We mogen wel zeggen dat Marcus vrij snel een nieuw
begin wilde maken. In antwoord daarop heeft God
hem hersteld in de dienst. Falen wij wel eens, God
daarentegen is genadig en trouw. Voortaan blijkt de
herstelde dienstknecht ook een trouwe dienstknecht te
zijn. Het zijn nota bene de brieven van Paulus die daarvan
getuigen. Paulus noemt Marcus zijn medearbeider in de
brief aan Filemon (vs. 24). Blijkbaar heeft Marcus later
toch weer samen met Paulus gediend, en dan nog wel
tijdens diens eerste gevangenschap in Rome. Hij wordt
voortaan door Paulus aanbevolen (Kol. 4:10), en zelfs
beschreven als ‘van veel nut voor de dienst’ (2 Tim.
4:11). Zodanig zelfs dat Paulus, tijdens zijn tweede
gevangenschap in Rome, aan Timoteüs vraagt Marcus
ergens af te halen en mee te nemen.
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Behalve dat Marcus nog met Paulus gearbeid heeft,
heeft hij ook samen met Petrus gediend (1 Petr. 5:13).
Petrus schreef zijn eerste brief vanuit Babylon, een naam
die hij wellicht als een geheime aanduiding voor Rome
gebruikte vanwege van de vervolgingen die daar gaande
waren. Petrus is ongetwijfeld een van de voornaamste
bronnen van Marcus geweest bij het schrijven van zijn
evangelie. Dit evangelie is gericht aan christenen uit de
heidenen, en wellicht was het primair bedoeld voor de
gelovigen in Rome. Zij hadden veel te lijden, waardoor
de neiging tot ontrouw niet veraf was. Ook daarom wordt
Jezus in dit evangelie juist voorgesteld als de lijdende,
maar steeds trouwe Knecht. Marcus besteedt veel
aandacht (bijna de helft van zijn evangelie) aan de zgn.
lijdensweek.
Wat moet het dan wel voor Marcus geweest zijn dit
evangelie met betrekking tot de volmaakte Dienstknecht
te mogen optekenen. Een dienstknecht die zelf gefaald
had, mocht schrijven over de Dienstknecht die nooit
gefaald heeft. Wat een genade van God! Hij die ontrouw
was geweest, werd door dé Dienstknecht (Jezus
Christus) weer aangenomen tot dienstbetoon – meer
dan hij vóór zijn falen ooit had kunnen dienen!
De voorbeeldige dienstknecht
In alles is Johannes Marcus een voorbeeld voor
gelovigen, die vandaag dienstknechten van de Heer
Jezus willen zijn. Hij zocht niet zijn eigen eer, hij was
nederig en hij bracht de nodige offers. Zijn falen in
de dienst moeten wij niet navolgen, maar wel zijn
herstel, het feit dat hij weer opnieuw begonnen is. Met
hernieuwde toewijding heeft hij vervolgens als een
trouwe dienstknecht zijn taak vervuld.
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‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en
hen stenigt die tot u zijn gezonden (...) Zie, uw
huis wordt aan u woest overgelaten. Want Ik zeg
u: u zult Mij van nu aan geenszins zien, totdat u
zegt: Gezegend Hij die komt in de naam van de
Heer’ (Matt. 23:37-39).
Het ‘totdat’ van Christus
Hoewel de Heer Jezus in het zevenvoudig ‘wee!’
een scherp oordeel over Jeruzalem uitsprak,
deed Hij dat toch met een hart vol liefde. Hij was
tot Zijn volk gekomen, zachtmoedig en nederig
en als een Heiland. Hij wilde hen liefdevol
bijeenverzamelen onder Zijn vleugels – wat
wijst op het bieden van goddelijke bescherming
(Deut. 32:10-12; Ruth 2:12; Ps. 91:4). Maar
zij wilden dat niet en wezen de Messias af. Hij
werd verworpen en naar het kruis verwezen; dat
is de reden dat de komst van het Koninkrijk is
uitgesteld tot Zijn terugkeer, tot Zijn wederkomst
in macht en majesteit.
Dezelfde menigte die bij de intocht in Jeruzalem
had geroepen: ‘Hosanna voor de Zoon van
David! Gezegend Hij die komt in de naam van
de Heer!’ riep niet lang daarna: ‘Kruisig, kruisig
Hem!’ Men verwierp Hem en daarom is het
Koninkrijk, dat in de Persoon van de Koning tot
de Joden was gekomen, van hen weggenomen.
Jeruzalem zou alleen (of: woest) gelaten
worden en prijsgegeven worden aan de volken.
Doordat God de tempel als Zijn woonplaats
opgaf, werd de stad door Hem verlaten. De
goddelijke bescherming werd hun voor een tijd
ontnomen. Stad en tempel werden verwoest
door de Romeinse legers. Jeruzalem zou door
de heidense volken worden vertreden, ‘totdat
de tijden der volken (of: der heidenen) zullen
vervuld zijn’ (Luc. 21:24). De kinderen van
Jeruzalem zouden Hem voortaan ook niet meer
zien (Matt. 23:39). Wij kunnen Christus in deze
bedeling van de genade alleen zien met het oog
van het geloof (Joh. 20:29; Hebr. 2:9).
Er is dus een heerlijk ‘totdat’, dat door de Heer
Jezus Zelf is uitgesproken. Wij vinden dit hier
direct nadat Hij het oordeel had aangekondigd,
dat over de geliefde stad zou komen: ‘Zie, uw huis
wordt aan u woest overgelaten’ (Matt. 23:38). Hij
eindigde Zijn rede tegen de schriftgeleerden en
farizeeën namelijk met de woorden: ‘Want Ik zeg
u: u zult Mij van nu aan geenszins zien’, totdat u
zegt – en dan volgen opnieuw de woorden die
bij de intocht in Jeruzalem al waren geroepen:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’

(Ps. 118:24-26; Matt. 21:9). Dat geeft hoop voor
de toekomst.
Het ‘totdat’ van Paulus
Dit ‘totdat’ is vergelijkbaar met het ‘totdat’ dat
Paulus onthult in Romeinen 11:25-27, wanneer hij
spreekt over het geheimenis van Israëls herstel
in de eindtijd, nadat de Gemeente compleet
is en is ingegaan in de beloofde zegen: ‘Want
ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid
onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen
oog, dat er voor een deel over Israël verharding
is gekomen, totdat de volheid van de volken
is ingegaan; en zo zal heel Israël behouden
worden.’ Christus zal opnieuw tot Zijn volk komen
en dan zal het zich wél laten bijeenverzamelen
onder Zijn vleugels. Het overblijfsel van Israël zal
Hem met een berouwvol hart aannemen, want
zij zullen weeklagen en Hem aanschouwen die
zij doorstoken hebben (Matt. 24:30-31; Zach.
12:10; Openb. 1:7). Het zal de Heer Jezus
erkennen als de door God gezonden Messias
en zeggen: ‘Gezegend Hij die komt in de naam
van de Heer’ (Matt. 23:39). Zij zullen Hem dus
opnieuw – en dan met heel hun hart – begroeten
met de woorden uit Psalm 118:26:
‘Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!
Wij zegenen u uit het huis des Heren.’
De Messias is Degene op Wie Gods zegen rust.
Hij is het Voorwerp van Gods welbehagen, het
Centrum van Zijn plannen en gedachten. Hij is
ook de Zoon van de Gezegende (Marc. 14:61).
De Heer Jezus kwam in de naam van Zijn
Vader, niet in zijn eigen naam – zoals straks
de antichrist zal doen, die door de massa van
het volk zal worden aangenomen (Joh. 5:43).
Maar het herstelde Israël zal weer delen in de
goddelijke zegen en bescherming, die hun door
de wederkomende Heer ten deel zal vallen.

Totdat Hij komt
Naar dit heerlijke ‘totdat’ verlangen ook wij als
gelovigen uit de volken, want bij de tekenen van
brood en wijn verkondigen wij telkens de dood
van de Heer, ‘totdat Hij komt’ (1 Kor. 11:26;
vgl. Luc. 22:16,18). En Hij spoort ons tevens
ertoe aan Zijn Woord getrouw te bewaren: ‘Wat
u echter hebt, houdt dat vast totdat Ik kom’
(Openb. 2:25; 3:11). En totdat Hij komt, mogen
wij doorgaan met het lezen en het onderzoeken
van Zijn Woord. Namens de redactie, Hugo
Bouter

J. Koechlin

Hem

die ons liefheeft

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

““Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed, en ons
gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de
heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen” (Openb. 1:5-6).

Het is belangrijk dat de Heer ons in het eerste
hoofdstuk van het boek Openbaring wijst op
Zijn liefde; dit boek is immers het boek van de
oordelen. Maar eerst worden wij hier herinnerd
aan het karakter van God, die de wereld zo lief
heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven. Gods liefde is in Christus betoond
aan degenen die van hun zonden zijn verlost.
De verlosten zijn veilig voor “de komende toorn”
(1 Tess. 1:10), veilig voor de oordelen die in het
laatste bijbelboek worden beschreven. Johannes
– de discipel die het voorwerp was van Christus’
liefde – had hiervan genoten en hij was daardoor
beter dan wie ook in staat uitdrukking te geven
aan de dankbaarheid van alle verlosten.
“Hem die ons liefheeft”
Dit is de basis van alles wat volgt. De Heer
heeft niet gewacht om ons lief te hebben tot wij
gewassen waren van onze zonden. Dit is het
bewijs dat het gaat om de goddelijke liefde, de
absolute liefde. Deze liefde heeft haar oorsprong
in God Zelf, in het hart van een God van liefde. In
ons was er niets dat deze liefde rechtvaardigde,
integendeel. Wij waren reeds geliefd, toen er geen
enkele aanleiding was om ons lief te hebben.
Wij waren onreine, onwaardige en diep gevallen
schepselen.
“en ons van onze zonden heeft verlost”
Dat was een noodzakelijk gevolg. Zoals wij het
niet kunnen verdragen onze geliefden ongelukkig
te zien, zo was de verlossing van de zonden
noodzakelijk voor het hart van de Heer. De
liefde is een activiteit: “Ik heb u liefgehad met
eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in
goedertierenheid” (Jer. 31:3). Wij hebben de
liefde van de Zoon niet leren kennen in woorden
alleen, maar hierin “dat Hij zijn leven voor ons
heeft afgelegd”. Dit is de volmaakte illustratie van
de kracht van de liefde: “Kinderen, laten wij niet
liefhebben met het woord of met de tong, maar
met de daad en in waarheid” (1 Joh. 3:16, 18).
Hoewel het ‘liefhebben’ in de tegenwoordige tijd
staat, gaat het om de eeuwige, onpeilbare liefde
van Christus.
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Het werkwoord ‘verlossen’ staat in de voltooide
tijd. Zoals Zijn liefde blijvend is, is ook Zijn werk
van permanente waarde. In Johannes 13:10 staat:
“Wie gebaad is, heeft alleen nodig zich de voeten
te laten wassen, maar is geheel rein”. Dat verschilt
van: “haar reinigend door de wassing met water
door het woord” (Ef. 5:26). De wassing met water
door middel van het Woord moet herhaald worden
zolang wij op aarde zijn. De totale reiniging en de
wassing door het bloed van Jezus, die daaraan
voorafgaat, heeft eens voor altijd plaatsgehad.
“door Zijn bloed”
Dat is het enige wonderbare middel dat in staat
was ons te reinigen van onze zonden. Het geeft
ook de reikwijdte aan van de liefde van Christus.
De wassing met water door middel van het Woord
reinigt ons zolang wij hier op aarde zijn; ze is
het bewijs van de liefde van de Bruidegom, die
de Gemeente liefheeft. Maar Zijn liefde als onze
Verlosser werd alleen op het kruis betoond. Zijn
bloed is Zijn leven, dat Hij heeft overgegeven. Het
betrof Hemzelf. Hij heeft door Zichzelf de reiniging
van de zonden tot stand gebracht (Hebr. 1:3). We
kunnen de volgende woorden cursiveren: onze
zonden… door Zijn bloed. De zonden waren van
ons, maar het bloed was van Hem, de volmaakte
Mens zonder zonde.
“en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk”
De liefde van de Heer Jezus schittert niet alleen
door het bloed waardoor Hij ons gereinigd
heeft, maar ook door de buitengewoon heerlijke
positie die Hij ons heeft geschonken. Het is niet
alleen wat Hij voor ons heeft gedaan, maar ook
wat Hij van ons heeft gemaakt. De reiniging van
de zonden was voldoende om ons tot God te
brengen. Maar dit was niet genoeg voor de liefde
van de Heer Jezus: “Hij heft de geringe op uit het
stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem
te doen zitten bij edelen en een erezetel te doen
verwerven” (vgl. 1 Sam. 2:8).

In Israël was het koningschap en het priesterschap
toebedeeld aan twee verschillende stammen: Juda
en Levi. In de christen van de huidige bedeling
zijn beide functies verenigd. Dat is zo omdat
deze waardigheden ook in Christus Zelf verenigd
zijn. Hij heeft ons met Zichzelf verbonden en ons
met die functies bekleed. Bij de priesterwijding
werden de zonen van Aäron vooraf gewassen
(Ex. 29). Er werd bloed gesprenkeld op hen en
hun kleren. Daarna konden zij pas met hun heilige
dienst beginnen. Zo is het ook met ons. Het was
zo dat wij geliefd waren, voordat wij gewassen
waren. In die conditie konden wij echter nog niet
tot koningen en priesters worden gemaakt. (1)
Wij zijn geliefd, (2) gewassen en (3) tot koningen
en priesters gemaakt. Dat is de goddelijke orde.
God kan geen offers aannemen van personen die
nog verontreinigd zijn door hun zonden. Helaas
wordt dit beginsel miskend in de godsdienstige
wereld. “Hij heeft ons (...) gemaakt”. Dat staat
niet in de toekomende tijd, maar in de voltooid
tegenwoordige tijd. Ook dit ligt achter ons, net
zoals de reiniging van onze zonden. Met het volste
recht dragen wij de prachtige titels van koningen
en priesters: “U echter bent een uitverkoren
geslacht, een koninklijk priesterdom” (1 Petr. 2:9).
“voor Zijn God en Vader”
Dat waartoe wij gemaakt zijn, is niet in de eerste
plaats voor onszelf bedoeld. De liefde van Christus
vond haar vreugde erin ons in de adelstand te
verheffen, ons met Hem te verbinden in Zijn
koninklijke en priesterlijke waardigheid. Maar het
grote doel van de Zoon is de heerlijkheid van
de Vader, net zoals het hoofddoel van de Vader
de heerlijkheid van de Zoon is. Tot eer van God
moest dit koningschap worden ingesteld, en de
erfgenamen ervan worden aangewezen. Tot eer
van de Vader en van de Heer Jezus moest het

uur komen – en het is nu reeds aangebroken –
dat priesters de Vader aanbidden in geest en
waarheid. De knechten van Salomo verhoogden
in de ogen van de koningin van Seba de majesteit
van de grote koning van Israël (1 Kon. 10:5);
en zo verhoogt de waardigheid die wij hebben
gekregen de heerlijkheid van Hem die ze ons
heeft geschonken.
“Hem zij de heerlijkheid”
Deze liefde die zulke grote gevolgen heeft
teweeggebracht, kan niet zonder weerklank
blijven in de harten van de verlosten. Zeker, wij
zijn hoog verheven, maar dat zijn wij niet voor
niets. Hoe verheerlijkt de Zijnen ook zijn, alle eer
ervan gaat terug naar Hem. Graag geven wij Hem
die heerlijkheid.
“en de kracht”
De tijd van vernedering van Christus is voorbij.
Hij die in zwakheid is gekruisigd, is opgestaan
in kracht en bekleed met macht. Dit is nodig,
omdat Hij Zich met de wereld gaat bezighouden
in een ander karakter. Voordat Hij gaat regeren,
komt Hij tussenbeide als de Rechter, de machtige
Overwinnaar (zie Jes. 63:1). ‘Hem zij de kracht’
– dat roepen zij die Hem ook kennen als de
zachtmoedige Heiland, die nederig van hart is. Het
uur van Zijn verwerping is voorbij. Hij gaat orde op
zaken stellen hier op aarde door Zijn kracht.
“tot in alle eeuwigheid”
Nooit meer zal onze geliefde Heiland de schande,
het lijden en de dood ondervinden. De heerlijkheid
en de kracht behoren Hem toe tot in alle
eeuwigheid. En tot in alle eeuwigheid blijft Hij voor
ons: “Hem die ons liefheeft”.

Deze liefde had grote gevolgen

“tot priesters”

Advertentie
Tongen, talen en tekenen
Door: Peter S. Ruckman e.a.
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Deze gaven hadden een duidelijke functie zolang het
geschreven Woord van God nog niet compleet was. Nu leven wij
in een heel andere tijd, de tijd die voorafgaat aan de wederkomst
van de Heer en die gekenmerkt wordt door misleiding en door
bedrieglijke wonderen en tekenen. In dit werkje worden allerlei
charismatische claims getoetst aan Gods Woord.
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ISBN/Art.nr.: 9789070926311
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Tekenen

Hugo Bouter

van de

toekomstige eeuw

Een man, door God aan u bevestigd...

De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie
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Tekenen bevestigden de prediking van het
evangelie

op een lam, maar het spreekt als de draak, d.i. de
duivel en de satan (Openb. 12:9).

Volgens Handelingen 2:22 is het optreden van
Jezus Christus te midden van het volk Israël
bevestigd door ‘krachten, wonderen en tekenen’
die God door Hem onder hen heeft verricht. Dit
goddelijke getuigenis gedurende de omwandeling
van de Heer op aarde is gecontinueerd door de
apostelen, door hun prediking en de tekenen en
wonderen die ermee gepaard gingen (Hand.
4:30). Het Nieuwe Testament zegt dat God
meegetuigde zowel door ‘tekenen als wonderen
en allerlei krachten’ (Hebr. 2:4). De overtuigende
bewijzen van het apostelschap bestonden dan
ook uit ‘tekenen, wonderen en krachten’ (2 Kor.
12:12; vgl. Marc. 16:17-18).

Tekenen, wonderen en krachten

Het optreden van Stefanus als Gods getuige,
en zijn martelaarschap, luidde het einde in van
het publieke getuigenis aan het adres van Israël
(Hand. 7:51-53; 13:46-47; 22:20-21; 28:28). God
richtte Zich na de apostolische tijd vooral tot de
volken, hoewel het evangelie Gods kracht is tot
behoudenis voor ieder die gelooft, ‘eerst voor de
Jood, en ook voor de Griek’ (Rom. 1:16). Paulus
verrichtte dan ook tekenen en wonderen onder
de volken, dat hoorde bij de beginfase van het
christendom (vgl. Rom. 15:16-21). Voor de héle
christelijke bedeling geldt echter het beginsel dat
wij gelukkig worden geprezen, als wij niet zien en
toch geloven (Joh. 20:29).
Tekenen in de eindtijd
Om de lijn nu even door te trekken naar de
eindtijd: de antichrist zal zijn optreden staven
met allerlei ‘kracht en tekenen en wonderen van
de leugen’ (2 Tess. 2:9; vgl. Openb. 13:13-14).
In de toekomst zal de massa van het Joodse
volk worden misleid door tekenen, wonderen en
krachten van satanische oorsprong, zoals de Heer
ook had aangekondigd. Valse christussen en valse
profeten zullen opstaan en tekenen en wonderen
doen (Marc. 13:22). Het ‘beest uit de aarde’ is
de grote exponent daarvan (Openb. 13:11). De
valse messias, die in zijn eigen naam komt, die
zal men aannemen (Joh. 5:43). Voor wie goed
kijkt en luistert, is het onderscheid echter duidelijk
merkbaar: het beest uit de aarde lijkt weliswaar

Wat is het verschil tussen tekenen, wonderen en
krachten? Om met de laatste term te beginnen:
het woord ‘kracht’ (Gr. dunamis) wijst op een
machtig werk, een manifestatie van kracht. Het
komt 38 keer voor in de evangeliën, maar geen
enkele keer in het evangelie naar Johannes. Het
woord ‘wonder’ (Gr. teras) komt in het Nieuwe
Testament alleen in het meervoud voor, en
bovendien altijd samen met het meervoud van
‘teken’ (Gr. semeion). Het wordt slechts één keer
door Johannes gebruikt, en wel in hoofdstuk
4:48 (‘Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult
u geenszins geloven’). Het woord ‘teken’ komt
echter 17 keer voor in het vierde evangelie.
Alle tekenen zijn tegelijkertijd ook wonderen,
d.w.z. bovennatuurlijke werkingen van Gods
macht. Het gaat hierbij om het opzienbarende
effect dat wonderen hebben op degenen die ze
waarnemen. Maar niet alle wonderen zijn tegelijk
ook tekenen, want de Bijbel koppelt bijzondere
lessen aan de tekenen. Er ligt specifiek onderwijs
besloten in de tekenen, want er worden geestelijke
lessen door meegedeeld. Bij de tekenen die in het
evangelie naar Johannes beschreven worden,
is dat heel duidelijk het geval en is er naast het
bovennatuurlijke karakter en de werking van Gods
macht steeds een speciale ‘be-teken-is’ op te
merken.
Het doel van de tekenen in het evangelie naar
Johannes
De beperkte selectie van tekenen die in dit
evangelie zijn beschreven (acht in totaal), heeft
als doel dat wij zouden geloven ‘dat Jezus de
Christus is, en dat wij gelovend het leven hebben
in Zijn naam’ (Joh. 20:30-31). Het gaat steeds om
wonderwerken die (1) de godheid van Christus
onderstrepen, (2) Zijn heerlijkheid openbaren,
(3) opdat wij door het geloof in Hem en in Zijn
werk het eeuwige leven ontvangen.
Dit blijkt reeds bij de eerste wonderdaad, die in
hoofdstuk 2 wordt beschreven: het water dat in

wijn wordt veranderd. De evangelist tekent hierbij
aan: ‘Dit deed Jezus als begin van Zijn tekenen in
Kana in Galilea en openbaarde Zijn heerlijkheid;
en Zijn discipelen geloofden in Hem’ (Joh. 2:11).
Het eerste teken is kenmerkend voor heel Zijn
optreden en toont Zijn Messiaanse heerlijkheid.
Het schildert tevens het einddoel van Gods
wegen: Christus zal het volk uiteindelijk invoeren
in de vreugde van het Vrederijk. Dat het gaat om
een specifieke opeenvolging van tekenen, wordt
bevestigd door wat wij lezen in hoofdstuk 4: ‘Dit
tweede teken nu heeft Jezus weer gedaan, toen
Hij uit Judea in Galilea was gekomen’ (Joh. 4:54).
Al deze tekenen tonen primair de nood van het volk
Israël, maar ook onze eigen nood als zondaars:
de krachteloosheid en de doodsstaat waarin wij
van nature verkeren. Maar wij zien ook dat God
machtig is hierin te voorzien en verandering in
onze verloren toestand te brengen. De tekenen

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

Teken

Betekenis

1.

Water in wijn veranderd

Joh. 2:1-11

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

2.

Genezing van de zoon van
een Romeinse hoveling

Joh. 4:46-54

Herstel van een gelovige rest, redding van de
dood en nieuw leven door het geloof in Jezus’
woord.

3.

Genezing van een man
die 38 jaar lang ziek was
geweest

Joh. 5:1-18

De macht van de Zoon om levend te maken wie
Hij wil, tegenover de krachteloosheid van de wet.

4.

Spijziging van de
vijfduizend

Joh. 6:1-15

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

5.

Jezus loopt op de zee

Joh. 6:16-21

Christus is de Meester van de stormen van de
eindtijd en Hij brengt de Zijnen veilig aan land.

6.

Genezing van de
blindgeborene

Joh. 9

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

7.

Opwekking van Lazarus

Joh. 11:1-44

Herrijzenis en herstel van heel Israël in de
eindtijd (Ezech. 37; Dan. 12; Rom. 11:25vv.).

8.

Tweede wonderbare
visvangst

Joh. 21:1-14

Een grote menigte uit de volkerenzee wordt
gered en in het Vrederijk ingevoerd.

...door krachten, wonderen en tekenen

Overzicht van de acht tekenen
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Deel 28

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 8

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

De tocht naar Jeruzalem

6

In de verzen 14-30 kregen de priesters en de
Levieten, in ‘t bijzonder een aangewezen aantal
onder hen, de voorwerpen van zilver en goud
ter hand gesteld die vrijwillig voor het huis Gods
waren gegeven. Door de naam van God en door
de heilige priesters waren deze vaten nu ook
geheiligd: “Gij zijt de Here geheiligd, evenzo zijn
deze voorwerpen geheiligd, en het zilver en het
goud zijn een vrijwillige gave voor de Here, de
God van uw vaderen” (vs. 28). Deze voorwerpen
waren gedeeltelijk afkomstig van de koning, zijn
raadsheren en zijn vorsten. Maar omdat de naam
van de Here en Zijn tempel door hen werden
erkend, kon Hij de geschenken aannemen; ze
waren niet onrein. Maar zelfs in betrekking tot
deze stoffelijke dingen, zilver en goud, moesten
de priesters waakzaam zijn en alles zorgvuldig
wegen en bewaren, want er mocht niets van
worden weggenomen.
Ook nu zijn er mannen, aan wie in het bijzonder
de hoede van diverse rijkdommen van onze
God is toevertrouwd. Laten zij hierin trouw zijn
gedurende de hele reis! “Waakt en bewaart
het!” Waakzaamheid is er nodig, en zorg. De
vijand loert op de weg om ons iets te ontroven.
Wat een verantwoordelijkheid voor ons, maar
ook wat een voorrecht, als de Heer ons iets
bijzonders toevertrouwt! Waken en bewaren
is dan Zijn opdracht. En meer in het algemeen
geldt deze opdracht voor ons allen: “Naarmate
ieder een genadegave heeft ontvangen, dient
elkaar daarmee als goede rentmeesters van de
veelvoudige genade van God” (1 Petr. 4:10).
De verzen 32-34 spreken over de ijver die de
priesters en Levieten toonden om zich van hun
opdracht te kwijten. Zij waren met hun hele hart
bij de zaak betrokken. Niets ontbrak, toen men in
Jeruzalem aankwam.
Wat een mooi voorbeeld voor ons! In kleine en
grote plichten hebben wij trouw te zijn. Laten
wij de dingen die Hij aan ons toevertrouwde,
nooit als ons eigendom beschouwen; maar als
dat wat wij straks moeten teruggeven, nadat
wij het hebben bewaard. De kleine en grote
oneerlijkheden, waaraan helaas ook gelovigen
zich, zelfs tegenover de wereld, schuldig maken,
hebben meestal deze oorzaak: men beschouwt
dat wat de Heer gaf en toevertrouwde, als eigen
bezit. Ernstige tuchtigingen zijn daarvan vaak het
gevolg.

Maar wie trouw is, wordt door Hem bewaard: “De
hand van onze God was over ons en redde ons uit
de macht van vijanden en struikrovers” (vs. 31).
En zo kwamen dan deze mannen van de tweede
uittocht na een reis van vier maanden behouden
te Jeruzalem aan (vgl. Ezra 7:9). God was met
hen geweest. Hij had hen bewaard en veilig
doen aankomen. En wat deed deze kleine groep,
toen Jeruzalem was bereikt? “In diezelfde tijd
brachten de ballingen die uit de gevangenschap
waren gekomen, brandoffers aan de God van
Israël: twaalf stieren voor geheel Israël” (vs. 35).
Ook zij hechtten er waarde aan de eenheid van
het volk te erkennen. Op deze grondslag van de
eenheid van Gods volk berust het getuigenis, ook
in een tijd van verval. Maar het ging samen met
verootmoediging en met het waken voor Gods
heiligheid; en het zorgdragen voor Zijn belangen.
Nog een korte tijd en dan is ook onze reis naar
Jeruzalem – het Jeruzalem daarboven – ten einde.
Wat zal het heerlijk zijn, na een reis vol moeiten en
bezwaren, vol listen en hinderlagen van de vijand,
en ook vol geestelijke zwakheid van onze kant,
maar bovenal na zoveel bewijzen van de trouw
van de Heer en van Zijn bewaring, in het hemels
Vaderhuis binnen te mogen te gaan! Daar zullen
we offeranden van lof brengen tot in eeuwigheid.
Nu al brengen wij hier op aarde deze offeranden
in het geloof, en wij doen het op de grondslag
van de eenheid van het lichaam van Christus.
Maar daar in de hemel zal de eenheid echt
worden aanschouwd. Daar zal niet één lid worden
gemist. Heerlijke toekomst! Blij vooruitzicht! Laat
ons dan met moed en trouw, ziende op het eind
van de reis, voorwaarts gaan. Laten wij ons door
niets laten weerhouden en laten wij vasthouden
wat wij hebben, bewaren wat de Heer ons heeft
toevertrouwd, overtuigd van de hulp van onze
trouwe God!
Hoe zal ‘t ons zijn, als wij op al die jaren,
door ons beleefd in ‘s werelds woestenij,
op al die ontrouw en zoveel gevaren
van ‘s werelds list en Satans huich’larij
terugzien, en dan al die trouw aanschouwen
van Hem, die ons vooruitging in de strijd,
ons hart vervulde met een vast vertrouwen,
en toen de zegepraal ons heeft bereid.

Gerard Kramer

Slapen,

ontslapen,

en sterven

Koimaomai = slapen
In het Nieuwe Testament betekent koimaomai
duidelijk ‘slapen’ in de volgende plaatsen: Matteüs
28:13 (‘Zegt: Zijn discipelen zijn ’s nachts gekomen
en hebben Hem gestolen terwijl wij sliepen’);
Lucas 22:45 (‘En Hij stond op van het gebed en
kwam bij de discipelen en vond hen slapend van
droefheid’); Handelingen 12:6 (‘Toen nu Herodes
hem zou laten voorkomen, sliep Petrus die nacht
tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen’).
Koimaomai = ontslapen
In de overige plaatsen betekent koimaomai
‘ontslapen’, en het is opmerkelijk dat dit woord
alleen voor gelovigen wordt gebruikt. Zie Matteüs
27:52 (‘en vele lichamen van de ontslapen
heiligen werden opgewekt’); Handelingen 7:20
(‘En toen hij (Stefanus) dit had gezegd, ontsliep
hij’); Handelingen 13:36 (‘Nadat David in zijn
eigen geslacht de raad van God had gediend,
is hij wel ontslapen en bij zijn eigen vaderen
bijgezet’); 1 Korintiërs 7:39 (‘maar als haar man
ontslapen is’), 11:30 (‘Daarom zijn er onder u
vele zwakken en zieken en nogal velen zijn
ontslapen’), 15:6 (‘Daarna is Hij verschenen aan
meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie

de meesten tot nu toe in leven, maar sommigen
ontslapen zijn’), 15:18 (‘dan zijn ook zij die in
Christus ontslapen zijn, verloren’), 15:20 (‘Maar
nu, Christus is opgewekt uit [de] doden, als
eersteling van hen die ontslapen zijn’), 15:51 (‘Wij
zullen niet allen ontslapen’); 1 Tessalonicenzen
4:13 (‘Maar wij willen niet dat u onwetend bent,
broeders, wat betreft hen die ontslapen’), 4:14
(‘evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen
met Hem brengen’), 4:15 (‘dat wij, de levenden
die overblijven tot de komst van de Heer, de
ontslapenen geenszins zullen vóórgaan’); 2 Petrus
3:4 (‘Want sinds de vaderen zijn ontslapen...’).
Opzettelijke dubbelzinnigheid
Interessant is het gedeelte over Lazarus in
Johannes 11:11-13. In vers 4 had de Heer gezegd
dat Lazarus’ ziekte niet tot de dood was, ‘maar
ter wille van heerlijkheid van God, opdat de Zoon
van God erdoor wordt verheerlijkt’. In vers 11
zegt de Heer: ‘Onze vriend Lazarus slaapt (Gr.
kekoimètai, lett. ‘is gaan slapen / is ontslapen’),
maar ik ga heen om hem uit de slaap te wekken’.
In het woord ‘uit de slaap wekken’ (Gr. exupnizoo)
zit het woord ‘hupnos’, het normale woord voor
slaap. De discipelen begrijpen dit niet, en zeggen
in vers 12: ‘Heer, als hij slaapt (opnieuw Gr.
kekoimètai, lett. ‘is gaan slapen / is ontslapen’), zal
hij gezond worden’. Zij pakken dus de verkeerde
betekenis op. Het gerezen misverstand wordt door
Johannes verklaard in vers 13: ‘Maar Jezus had
over zijn dood gesproken, maar zij meenden dat
Hij over de rust (Gr. koimèsis, lett. het inslapen
/ ontslapen) van de slaap sprak’. De Heer zal,
door zo te spreken, hebben willen aantonen dat
het opwekken van een dode voor Hem even
eenvoudig was als het wekken van een slapende.
Door Hem is de dood immers ‘verslonden tot
overwinning’ (zie 1 Kor. 15:54)!

Wij, de levenden die overblijven tot de komst
van de Heer, zullen de ontslapenen geenszins
voorgaan.
Want de doden in Christus zullen eerst opstaan;
daarna zullen wij, de levenden die overblijven,
samen met hen in wolken worden opgenomen
de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij
altijd met de Heer zijn (1 Tess. 4:15-18).

WoordStudie

In veel Nederlandse vertalingen van het Nieuwe
Testament wordt onderscheid gemaakt tussen
‘slapen’ en ‘ontslapen’. De NBV gebruikt het
woord ‘ontslapen’ niet, maar vertaalt ‘sterven’
- terwijl het Grieks ondubbelzinnige woorden
voor ‘sterven’ heeft, bijv. (apo)thneiskoo. Het
onderscheid tussen ‘slapen’ en ‘ontslapen’ is in het
Nederlands een noodzakelijk en begrijpelijk, maar
wel kunstmatig onderscheid, en wel omdat beide
woorden de vertaling zijn van hetzelfde Griekse
woord, namelijk koimaomai. Er zal daarom per
geval moeten worden bekeken of er sprake is van
de slaap waaruit men weer ontwaakt, of van de
dood. Tot tien minuten geleden dacht ik dat dit
Griekse woord een typisch Bijbels woord was, dat
in het heidense Grieks vast wel zou voorkomen,
maar alleen in de betekenis ‘slapen’. Dat bleek
een misverstand: ook een aantal heidense
Griekse schrijvers gebruikt koimaomai zowel voor
slapen als voor sterven. De dood was voor hen
namelijk een eeuwige slaap. Ook bij het lezen
van de teksten van deze heidense auteurs kan de
juiste betekenis slechts uit de samenhang worden
afgeleid.
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

De

wijngaard van

Nabot

1 Koningen 21
“Maar Nabot zei tegen Achab: Laat de Here daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat
ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven!” (1 Kon. 21:3).

Achab is altijd uit op vermeerdering van bezit en
genot. Zijn oog valt op de wijngaard van Nabot.
Daar heeft hij wel zin in, want hij kan daar een
mooie moestuin van maken. Hij spreekt erover
met Nabot, maar deze weigert zeer beslist. Zijn
argument om dit voorstel van de machtigste man
in Israël af te slaan is als volgt: het is het erfdeel
van zijn vaderen. Nabot toont hier besef dat het
land niet van hem is, maar van de Here en dat hij
daarover rentmeester is. De vrucht van zijn land
is voor de Here. Het is een wijngaard en wijn
maakt het hart van God en mensen vrolijk. Hij
weigert het aanbod om er een andere wijngaard
voor in de plaats te krijgen. Dan zou het een stuk
land zijn wat een mens hem had gegeven en hij
zou het land dat God hem had gegeven kwijt zijn.
Nooit kan wat een mens geeft echte blijdschap
bewerken. Het land verkopen is ook geen optie.
Nabot is niet om te kopen.

luister naar en spreek tot God

Online
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Ger de Koning

Waarderen wij zo de zegen die God ons heeft
gegeven? Onze zegeningen zijn in de hemelse
gewesten. Daar zijn wij gezegend met alle
geestelijke zegening in Christus (zie Ef. 1). Ze
zijn ons allemaal gegeven om ervan te genieten
samen met de Vader. Hoe zouden we die
zegeningen kunnen inleveren voor het genot van
aardse zegeningen? Dan zouden wij ons wel heel
ondankbaar tonen tegenover de Gever ervan. Wij
kunnen die zegeningen niet van de hand doen
zonder Hem te verloochenen.
De vijand is listig. Hij probeert onze aandacht op
allerlei andere dingen te richten en niet op “de
dingen die boven zijn, waar Christus is” (Kol.
3:1). Het is te vrezen dat veel gelovigen de hun
door God gegeven ‘wijngaard’ met geestelijke
zegening hebben verruild voor een wijngaard die
hun door mensen is geschonken. Zo’n wijngaard
is bijvoorbeeld het gevoel. Het gevoel wordt
belangrijk en dan wordt het een maatstaf voor het
ervaren van zegen. Er wordt geredeneerd: Als ik
mij prettig voel bij een bepaalde manier van het
dienen van God, zal Hij het wel goed vinden. Naar
Zijn wil wordt echter niet gevraagd.

Reacties als die van Nabot vallen slecht. Achab
gedraagt zich als een misdeeld kind. Izebel weet
raad. Ze zet een schijnproces op en laat Nabot
vals beschuldigen. Zonder eerlijk proces wordt
Nabot gedood. Dan zegt ze Achab dat hij de
wijngaard van Nabot in bezit kan gaan nemen. Ze
rekent echter buiten de God van Nabot. De God
van Nabot is niet dood. Elia wordt door God op
de hoogte gesteld van wat Achab heeft gedaan,
en hij moet hem het oordeel gaan aanzeggen. Op
de plek waar Achab dacht eindelijk ongestoord
van zijn onrechtmatig verkregen bezit te gaan
genieten, komt Elia hem tegemoet. Weer die
onruststoker! Achab kan het bloed van de man wel
drinken.
Toch staat hij machteloos tegenover deze
vertegenwoordiger van God. Zonder het inleidende
‘zo zegt de Here’ spreekt Elia in naam van God
het oordeel uit. In vers 25 wordt de reden ervan
aangegeven: een meer goddeloze koning is er
niet geweest. Zijn goddeloosheid is nog verergerd
doordat hij luisterde naar zijn vrouw Izebel, die
nog goddelozer was. Na deze beschrijving van de
zonde van Achab en zijn vrouw volgt de reactie
van de koning op de oordeelsaankondiging. En
dan komt het woord des Heren nog een keer tot
Elia. Nu niet met een boodschap, maar met een
mededeling voor Elia persoonlijk. De inhoud is
veelzeggend. God vertelt Elia dat Achab zich echt
voor Hem heeft verootmoedigd. Dat moest ook wel
worden gezegd, anders zou je het niet geloven.
Deze verootmoediging was slechts tijdelijk. Toch
is het voor God reden om het oordeel uit te stellen.
Hieruit blijkt dat God het geringste spoortje en de
oppervlakkigste vorm van echte verootmoediging
met genade beantwoordt.
Lees nu nog een keer 1 Koningen 21.
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf
aanvullen: ‘Heer, ik wil graag genieten van het
erfdeel dat U mij in Uzelf hebt gegeven; ik wil het
niet inruilen voor wat mensen aanbieden’.

Benedikt Peters

Reply

Tekenen zullen ophouden
Het Nieuwe Testament spreekt hierover niet in
dogmatische zin. Als wij het boek Handelingen
lezen, valt het echter op dat de wonderen
geleidelijk afnemen, terwijl ze in de begintijd vaak
voorkomen. Nadat de Joden in Jeruzalem het
getuigenis van de apostelen hadden verworpen,
worden daar door hen geen wonderen en tekenen
meer verricht (na Hand. 7). We lezen alleen nog
over de bevrijding van Petrus uit de gevangenis
door het ingrijpen van een engel (Hand. 12).
Maar toen Paulus later gevangengenomen werd
te Jeruzalem, kwam er geen engel om hem te
bevrijden (Hand. 22:24vv.). Er vond ook geen
aardbeving plaats om hem de vrijheid te hergeven,
zoals eerder in Filippi was gebeurd (Hand. 16).
Over de geplande aanslag van de Joden werd hij
op heel normale wijze geïnformeerd door zijn neef.
En het waren geen engelen met een vlammend
zwaard die hem in veiligheid brachten, maar
een militair escorte (Hand. 23). De apostel bleef
in bewaring in Caesarea, totdat hij op transport
gesteld werd naar Rome. Jarenlang droeg hij
boeien als de gevangene van Christus voor de
volken (Ef. 3:1).
Het laatste historische verslag van apostolische
wonderen vinden wij in Handelingen 28:3-10,
waar een opmerkelijke vervulling te zien valt van
Marcus 16:18. Alles wijst erop dat Paulus daarna
geen wondertekenen meer heeft verricht. In 61 na
Chr. arriveerde hij in Rome, waar hij ongeveer een
jaar in gevangenschap is gebleven. Vanuit zijn
gevangenschap heeft hij een brief geschreven aan
de gemeente te Filippi, die hij tijdens zijn tweede
zendingsreis had mogen stichten. Hierin reageert
hij op de gift van deze trouwe gemeente, die hem
via Epafroditus had bereikt. Deze medewerker van
de apostel was ernstig ziek geworden; en Paulus
was bang dat hij zou sterven (Fil. 2:25-30; 4:18).
De apostel stond er machteloos tegenover, en hij
heeft blijkbaar ook geen poging gedaan om hem
te genezen. Maar hij dankte God dat Hij Zich over
Epafroditus en ook over hemzelf had ontfermd,
opdat hij niet droefheid op droefheid had.

In 62 na Chr. werd Paulus weer vrijgelaten en
had hij de gelegenheid om de gemeenten in
Klein-Azië te bezoeken. Maar hij moest zijn
medewerker Trofimus toen ziek achterlaten in de
havenstad Milete (2 Tim. 4:20). De apostel was
kennelijk niet bij machte om hem te genezen.
De tweede brief aan Timoteüs is geschreven ten
tijde van zijn tweede en laatste gevangenschap
te Rome. En in de eerste brief gaf hij Timoteüs,
zijn echt kind in het geloof, de raad om wat wijn
te drinken vanwege zijn veelvuldige zwakheden
(1 Tim. 5:23). Er is hier opnieuw geen sprake van
een wonderbare genezing, de apostel kon zijn
beschermeling alleen een praktische raad geven.
Paulus beleefde dus tijdens zijn leven het
ophouden van de tekenen
Toen Paulus in Efeze was, bezat hij nog de macht
om apostolische wondertekenen te verrichten
(Hand. 19:11-12). God deed toen buitengewone
krachten door middel van de apostel, en
deze wonderen waren de bewijzen van zijn
apostelschap (vgl. 2 Kor. 12:12). In die tijd schreef
hij ook zijn eerste brief aan de Korintiërs (1 Kor.
16:8-9), waarin hij nog over de tekengaven in de
gemeente spreekt. Deze worden echter in geen
enkele brief van latere datum vermeld. Ze zijn
opgehouden toen ze hun heilshistorische taak
hadden vervuld, en het geschreven Woord de
plaats van de tekenen had ingenomen (vgl. Joh.
20:30-31). Paulus spreekt in zijn laatste brieven
telkens met nadruk over de betekenis van de
gezonde leer en de blijvende waarde van de
heilige Schrift (2 Tim. 3:14-17). Gods Woord is
voldoende om ons op te bouwen in het geloof. Het
bevat alles wat nodig is om ons toe te rusten voor
de dienst aan God. Dit is het blijvende fundament
van de christen, tegenover het misleidende
optreden van boze mensen en bedriegers in de
eindtijd (Matt. 24:24; 2 Tess. 2:9-10; 2 Tim. 3:13).
“Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig
om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te
onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens
Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle
toegerust” (2 Tim. 3:16, 17).

Heilige geschriften die je wijs kunnen maken

Zegt het Nieuwe Testament iets over het
ophouden van de wondertekenen?
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Deel 1

Peter Cuijpers

Elia

op de berg

Karmel

1 Koningen 18

Weten waar je voor staat

De situatie in de tijd van Elia
(1 Kon. 16:29 - 17:6). De geschiedenis van de
profeet Elia op de berg Karmel is tamelijk bekend.
In de dagen dat Elia optrad, was Achab koning
van Israël. Onder invloed van zijn vrouw Izebel, de
dochter van Etbaäl (‘met hem is Baäl’), de koning
van de Sidoniërs, was hij Baäl gaan dienen. Als
fervent aanhanger van de Baäl-cultus maakte
hij dit geloof tot zijn staatsgodsdienst, en wie
zich hiertegen durfde te verzetten moest het met
zijn leven bekopen. De weinige overgebleven
priesters, Levieten en profeten lieten het afweten
of stapten over naar de nieuwe godsdienst, echter
met uitzondering van Elia. Zijn naam betekent:
’Mijn God is Jahweh’, en dat liet hij ook horen aan
Achab! Op zijn gebed bleef de hemel drie jaar en
zes maanden gesloten, en regende het niet op
aarde (vgl. 1 Kon. 17:1; Jak. 5:17). Het gevolg
was dat het land en de bevolking geteisterd
werden door dorheid, dorst en hongersnood.
Achab maakte zich echter meer zorgen over zijn
paarden en muildieren dan over zijn onderdanen
(1 Kon. 18:5vv.).
Elia’s ontmoeting met Obadja en Achab
(1 Kon. 18:1-19). Achabs hofmaarschalk, Obadja,
iemand die de Here zeer vreesde, had tijdens
zijn zoektocht naar water voor het vee van zijn
meester een onverwachte ontmoeting met Elia.
De vrome woorden en goede daden waarop hij
zich beriep, maakten weinig indruk op de profeet.
De boodschap die Obadja van hem meekreeg
was kort en krachtig: “Ga heen, zeg tot uw heer:
Elia is er” (1 Kon. 18:8). Toen ging Obadja Achab
tegemoet en berichtte het hem, waarop Achab
Elia tegemoet ging. Zodra Achab Elia zag, zei
hij tot hem: ”Zijt gij daar, gij, die Israël in het
ongeluk stort?” Elia liet dit niet over zijn kant
gaan en maakte duidelijk dat Achab de hand in
eigen boezem moest steken, in plaats met de
beschuldigende vinger naar hem te wijzen.
Er is niets nieuws onder de zon
De geschiedenis herhaalt zich: “Is er iets, waarvan
men zegt dat is nieuw – het was er in verre tijden,
die vóór ons waren, en ook van de latere, die er
zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen
die nog later zullen leven” (Pred. 1:10-11). Er is
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niets nieuws onder de zon. Dat wat zich in de
dagen van Elia afspeelde, in het verre verleden,
doet zich vandaag opnieuw voor. Het Woord
van God wordt meer en meer losgelaten en de
christenheid verkeert in grote malaise. Degenen
die willen vasthouden aan het Woord van God zijn
gereduceerd tot een voor velen ouderwetse en
wereldvreemde minderheid. Zij zijn de spelbrekers
in het vernieuwingsproces dat aan de gang
is. Zij zijn zogenaamd de oorzaak van dorst,
hongersnood en dorheid onder het volk van God.
Zij houden de dauw of regen, de lang verwachte
opwekking, tegen.
Waar sta ik voor?
Elia riep heel Israël tot zich op de berg Karmel,
ook de vierhonderd vijftig profeten van de Baäl
en de vierhonderd profeten van de Asjera, die
van de tafel van Izebel aten (1 Kon. 18:19). Elia
stond in dienst van de Here, de God van Israël,
de levende en waarachtige God (1 Kon. 17:1;
18:15). Het is goed dat we ons bewust zijn in
Wiens dienst we staan, maar weten we ook wáár
we voor staan? Waar sta ik voor? Wat zijn mijn
normen en waarden? Wat draag ik uit, en durf ik
net zoals Elia mijn stem te laten horen, of ben ik
een Obadja, die ondergronds gaat en niet openlijk
voor zijn mening durft uit te komen? Net zoals in
de dagen van Elia ontbreekt het ook nu niet aan
mensen als Obadja, of profeten die ergens bij
elkaar gekropen zitten en zichzelf in leven houden
met brood en water. Maar wat hebben we aan
‘profeten’ die hun mond dicht houden en die zich
niet in het openbaar durven te vertonen? Waar we
vandaag behoefte aan hebben zijn mannen zoals
Elia; profeten die niet alleen weten in Wiens dienst
ze staan, maar ook weten wáár ze voor staan en
dit ook uitdragen.
Elia op de berg Karmel
(1 Kon. 18:20-46). Waarom liet Elia iedereen
nu juist naar de berg Karmel komen? Zowel de
gesloten hemel, het inhouden van de dauw en
de regen, alsook het tafereel op de berg Karmel,
zijn van groot belang om tot de kern van de zaak
door te dringen. Al deze gebeurtenissen hebben
namelijk te maken met de machtsstrijd tussen
Jahweh, de God van Israël, en Baäl, de god (een
demon) van de Kanaänieten. Om meer begrip

Jahweh bouwen, en een stier als brandoffer voor
Jahweh offeren met het hout van de gewijde paal
die hij zou omhouwen. Toen aan het licht kwam dat
Gideon de ‘boosdoener’ was geweest, wilden zijn
dorpsgenoten hem lynchen, maar Joas, Gideons
vader, zei tot allen: “Wilt gij voor Baäl strijden?
Of wilt gij hem helpen? (...) Indien hij een god is,
laat hij voor zichzelf strijden, nu iemand zijn altaar
neergehaald heeft” (Richt. 6:25-31). Gideon hield
aan deze dappere daad de naam Jerubbaäl over.
Dat betekent: ‘Laat Baäl met hem strijden’. Maar
Baäl zweeg in alle talen, en Gideon (d.i. ‘hij die
neerhouwt’ of ‘boomveller’) kwam als overwinnaar
uit de strijd. Baäl stelt niets voor, toch gaat er een
bepaalde aantrekkingskracht uit van afgoden,
zodat het volk van God, ondanks
de
vele
waarschuwingen,
telkens weer hiervoor bezweek.
De kredietcrisis maakte pijnlijk
duidelijk
hoeveel
christenen
hun vertrouwen op Mammon
hebben gezet. Hebben zij hun
oor te luister gelegd bij de
welvaartsprofeten die hun gouden
bergen hebben beloofd, of was
het pure hebzucht? Hoe het ook
zij, God heeft onmiskenbaar
duidelijk gemaakt dat we niet God
én Mammon kunnen dienen. De
waarschuwing van Johannes blijft
dan ook op zijn plaats: “Kinderen,
wacht u voor de afgoden”
(1 Joh. 5:21).

De heilige plaatsen van de Baäl waren vaak op
kale heuveltoppen gelokaliseerd
om de meeste kans te maken
de aandacht van de goden te
trekken. Dit ging gepaard met
seksuele riten (orgieën). Vrouwen
en mannen namen samen deel
aan de dienst van de afgod, en
tijdens de ‘vruchtbaarheidsfeesten’
had
men
vrijelijk
seksuele
gemeenschap met elkaar. Zo’n
religie leek aantrekkelijk voor
Israël, dat in Kanaän op agrarische
wijze leefde en afhankelijk was
van de vruchtbaarheid van land en
dier. En daarbij, een god dienen
waarbij je ook alle remmen kon
losgooien ging (en gaat) er wel in.
De verleiding om andere goden
te dienen was dan ook sterk.
Nu we overdacht hebben dat
Israël had Jahweh niet helemaal
de heilige plaatsen van de Baäl
aan de kant gezet. In tijden van
vaak op kale heuveltoppen waren
militaire crisis wendde men zich
gelokaliseerd, begrijpen we ook
tot Jahweh – dan mocht Hij hen
waarom Elia de berg Karmel had
wel uit de nood helpen (vgl. Richt.
Beeltenis
van
Baäl
uitgekozen. Daar maakte men de
3:9, 15; 6:6, enz.). Maar als de rust
meeste kans om de aandacht van
was weergekeerd, werd de Baäl
Baäl te trekken. Het was voor de
aangeroepen voor succes in de
profeten
van
Baäl
de ideale plaats om de aandacht
landbouw. Men meende dus Jahweh én de Baäl te
van
hun
god
te
krijgen.
Elia daagde hen hiermee
kunnen dienen (vgl. 1 Kon. 18:21). God is echter
uit;
hij
wilde
de
strijd
op
‘hun’ terrein uitvechten,
een naijverig God, Hij duldt geen enkele god naast
daar
waar
de
Baäl
gediend
werd.
zich. Of die god nu Baäl, Mammon of hoe dan
ook genoemd wordt – niemand kan twee heren
dienen. Wij kunnen niet God dienen én Mammon
Hoelang zult u aan beide zijden mank gaan?
(Matt. 6:24).
“Toen naderde Elia tot het gehele volk en zei:
De Israëlieten dienden dus de Baäl om een rijke Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan?
oogst te kunnen binnenhalen. Baäl werd gezien als Indien de Here God is, volgt Hem na; maar
de god die zorgde voor regen en vruchtbaarheid. indien het de Baäl is, volgt hem na. Doch het volk
Een hemel die door Jahweh was toegesloten, antwoordde hem niets” (vs. 21).
moest echter de onmacht van de Baäl aantonen.
Het volk meende van twee walletjes te kunnen
Niet Baäl, maar Jahweh, de God van Israël, was
eten: het wilde Jahweh dienen én de Baäl. Zoals
Heer en Meester van het hemelruim. Baäl was
de Heer Jezus duidelijk maakt, is dit onmogelijk:
slechts een nietige afgod. Er is geen God dan Eén
“Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf
(vgl. 1 Kor. 8:4; 10:19).
de één haten en de ander liefhebben, òf zich aan
Dat Baäl niets voorstelt, wordt ook duidelijk de één hechten, en de ander verachten. U kunt
geïllustreerd in Richteren 6. De Here (Jahweh) niet God dienen en Mammon” (Matt. 6:24). Telkens
had Gideon opdracht gegeven om het altaar van opnieuw worden we voor de keus gesteld: “Kiest
Baäl, dat van zijn vader was, omver te halen en dan heden wie gij dienen zult: òf de goden die
de gewijde paal die erbij stond om te houwen. uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend
Daarvoor in de plaats moest hij een altaar voor hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij

Er is geen middenweg

van deze strijd te krijgen, zullen we ons eerst met
Baäl bezighouden: Baäl (d.i. ‘heer’, of ‘eigenaar’)
was de naam van een mannelijke godheid. In het
Kanaänitische geloof was hij de eigenaar van
het land en regelde hij de vruchtbaarheid ervan.
Zijn vrouwelijke partner was Astarte (Asjera) (vgl.
Richt. 2:13; 10:6). Baäl en Astarte werden beiden
gezien als kosmische goden, die in de hemelen
woonden. De regelmatige cyclus van de natuur en
de vruchtbaarheid van de grond, het nieuwe leven
van de lente volgend op de dorheid van de winter,
waren te danken aan de seksuele gemeenschap
tussen Baäl en zijn vrouwelijke partner Astarte.
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De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn
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woont” (Joz. 24:15). Het is altijd òf God, òf de afgoden;
een middenweg kent de Schrift niet. Jozua had zijn
keus gemaakt: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here
dienen” (Joz. 24:15). In hem zien we een voorganger
die we in herinnering mogen houden en wiens geloof we
moeten navolgen (Hebr. 13:7), een man die resoluut nee
zei tegen de afgoden en een bewuste keus maakte om
de levende en waarachtige God te dienen (vgl. 1 Tess.
1:8-10).
De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn
Nadat Elia het volk voor de keus had gesteld, antwoordde
het hem niets. Stonden ze met de mond vol tanden,
of wilden ze eerst afwachten hoe het allemaal zou
aflopen? Ik denk het laatste; ze wilden eerst ‘bewijzen’
zien. Dit verschijnsel zien we terug in onze dagen. De
‘profeet’, de drager van Gods Woord, wordt niet geloofd.
God moet Zich eerst maar eens bewijzen. We willen
tekenen zien, anders geloven we het niet. Moet God nog
bewijzen wie Hij is? God wordt op de proef gesteld; en
het woord van de Heer Jezus: “gelukkig zij die niet zien
en toch geloven”, leggen we naast ons neer. Elia wist
waar de schoen wrong, en hij gaf het volk wat het wilde;
hij, de profeet van Jahweh, die alléén was overgebleven,
nam het op tegen de vierhonderd vijftig profeten van
Baäl. Beide partijen moesten een stier slachten, die aan
stukken houwen en op het hout leggen.
Er mocht echter geen vuur aangestoken worden, het vuur
moest van boven komen. Zij moesten de naam van hun
god (Baäl) aanroepen en Elia zou de naam van Jahweh
aanroepen. De God die met vuur zou antwoorden, die
zou God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is
goed. Elia had het volk weer aan de praat gekregen. Dit
is dus wat ze wilden: vuur uit de hemel. Hoe gevaarlijk
het is om pas te geloven als God vuur uit de hemel laat
neerdalen, zien we in het boek Openbaring: “Het beest
uit de aarde (de antichrist) zal grote tekenen doen, zodat
het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde
ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen
die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de
wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld
moesten maken” (Openb. 13:13-14; zie ook 2 Tess.
2:9-10).
Mensen die hun geloof op tekenen baseren begeven
zich op glad ijs, zij lopen grote kans misleid te worden.
Niet alleen als de Gemeente is opgenomen in de hemel,
maar ook nu al. We worden echter niet opgeroepen in
krachten, tekenen en wonderen te geloven, maar in de
waarheid, het Woord van God dat ons door de apostelen
van de Heer Jezus Christus is overgeleverd (2 Tess.
2:9-10; Jud.: 17). God bevestigt (of bewijst) Zijn liefde
tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij
nog zondaars waren (Rom. 5:8). Hij heeft Zijn eigen Zoon
niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven
(Rom. 8:32). Méér kon God ons niet geven. Wie nu
nog twijfelt aan Gods bestaan en liefde voor verloren
mensen, doet Hem oneer aan.
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Van de redactie
De armen en het
hart van de Vader
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Psalm 23
De Here is mijn herder
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Is de eeuwige straf
altijddurend?

6

Ezra

Onlangs kwam ik ineens weer onder de
indruk van het Vaderhart van God. Dat
was naar aanleiding van een lied dat in de
gemeente werd gezongen. Het gaat om een
bestaand lied, dat al tamelijk oud is (van
rond het jaar 1750). Ik heb het ook wel vaker
gezongen. Toch was het alsof het nieuw
was en ik het voor het eerst zong. U hebt
dat waarschijnlijk ook wel eens. In dit lied
gaat het over het eeuwig voornemen van
God om zondaars in Zijn armen te sluiten
en aan Zijn hart te drukken. Het eerste
couplet van dit lied1 geeft op prachtige wijze
het hele raadsbesluit van God weer:
Dit is het eeuwige erbarmen,
dat al ons denken overtreft:
een God die in Zijn Vaderarmen
de zondaar aan Zijn hart verheft,
die hem van schuld en straf bevrijdt,
hem opneemt in Zijn heerlijkheid.

Hoofdstuk 9
7

U moet opnieuw
geboren worden

8

Het einde van Achab
en dat van Josafat
1 Koningen 22

9

Van de werkvloer
Ervaringen van een
evangelist (3)

10 Elia op de berg Karmel
1 Koningen 18

De eerste regels van het derde couplet
verklaren hoe God dat met de zondaar
kon en kan doen: ‘Door Jezus’ bloed zijn
alle zonden van wie geloven weggedaan’.
Ik hoorde eens het volgende verhaal, dat
goed illustreert wat God heeft gedaan met
iemand die van zijn zonden is gereinigd
door het bloed van Zijn Zoon. Het gaat over
een rijke man en een arme straatjongen.
Een rijke man zou een arme straatjongen
een grote dienst bewijzen, als hij voor hem
een uitstaande boete zou betalen die de
jongen had gekregen vanwege een vergrijp.
Dat zou heel vriendelijk zijn van die man.
Door die vriendelijkheid ontloopt de jongen
ook de straf die staat op het niet betalen
van de boete. De vriendelijkheid van de
man zou nog verder gaan, als hij de jongen
ook in staat zou stellen om naar school te
gaan en van zijn onwetendheid te redden.
Als de man ook nog zou voorzien in zijn
levensonderhoud, zou de jongen niet meer
arm zijn. Dat zou allemaal vriendelijkheid
zijn met het oog op de nood waarin de
jongen verkeerde. Als de man de jongen
echter zou aannemen als zijn eigen zoon
1

Lied 164 uit de bundel ‘Geestelijke Liederen’.

en hem daardoor dicht bij zich zou hebben,
en als hij hem bovendien zou voorzien van
rijkdom en invloed, heeft dat niets meer
te maken met de nood waarin de arme
jongen verkeerde. Dit weerspiegelt alleen
de goedheid van de rijke man zelf, zijn
gezindheid, dat waarin hijzelf zijn vreugde
vond.

Welnu, zó denkt God aan de zondaar en
handelt Hij met ieder van wie de zonden zijn
afgewassen door het bloed van Christus.
Iets van deze rijkdom willen we in dit nummer
van Rechtstreeks aan de lezers doorgeven.
Psalm 23 laat het hart van God zien in Zijn
voortdurende zorg voor Zijn kinderen. De
keerzijde van het eeuwige erbarmen is
echter de ernst van de eeuwige straf. Het
besef van Gods overweldigende goedheid
en genade doet ons ook het besef van ons
eigen falen gevoelen en laat dit groeien. Wij
zien dat bij Ezra. Verootmoediging en gebed
zijn uitingen van het nieuwe leven, waarover
het volgende artikel gaat. Bij Achab was dat
afwezig. Bij Josafat was het aanwezig, maar
hij handelde er niet naar. Bij de moslim, over
wie we vervolgens lezen, was het eerst niet
en later wel aanwezig en hij handelde ook
ernaar. Elia, in het laatste artikel, brengt het
volk de zegen van God die het door ontrouw
had verspeeld.
Het is ons verlangen dat u als lezer de
rijkdom van Gods Vaderhart méér leert
kennen en waarderen, en die rijkdom in
uw leven ook laat zien. Dat zal tot vreugde
zijn voor God en tot zegen voor anderen.
Namens de redactie, Ger de Koning

J.N. Darby

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

Psalm 23

De Here is mijn herder

“De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Oude Sporen

Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
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Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.”

Psalm 23 is van toepassing op:
• het leven van Christus;
• de gelovige die Zijn voetstappen volgt;
• het uitverkoren overblijfsel van Israël.
Het lijden van Christus van Godswege en Zijn
lijden van de kant van de mens wordt in deze
psalm niet overdacht. Evenmin als het lijden van
de getrouwen, behalve de eenvoudige feiten die
blijk geven van de zorg van Jahweh.
“De Here is mijn herder” – Zijn voortdurende en
onveranderlijke zorg, dat is het onderwerp van
de psalm. Het is een leven doorgebracht, onder
welke omstandigheden dan ook, onder Zijn oog en
onder Zijn bewaring. Het zijn de ervaringen in dit
leven opgedaan en de zekerheid, die de liefde van
de Here ons geeft tot aan het einde en voor altijd.
Deze zekerheid die het hart ervaart, komt niet
voort uit de dingen die Hij geeft, maar uit Hemzelf:
“De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets”.
De kracht, de genade, de goedheid, de
belangstelling van de enig Getrouwe; al die dingen
geven zekerheid in alle omstandigheden, voor
altijd en voor elk ogenblik. Omdat Hij Zich ermee
heeft belast en het op Zich heeft genomen, om
zorg te dragen voor Zijn getrouwen, hoe zou ons
dan iets kunnen ontbreken? De gebeurtenissen

die ons overkomen of de middelen die Hij zal
gebruiken, moeten ons niet bezighouden. De
zorg van de Herder, dat is onze zekerheid. De
normale vrucht van Zijn zorg is de zekerheid van
grazige weiden en het vreedzame genot van de
verkwikking van rustige wateren, het bewijs van
Zijn goedheid.
Inderdaad, de mens, het overblijfsel van Israël in
het bijzonder, Christus Zelf: zij zijn omringd door
angstige beproevingen van de dood en machtige
vijanden. Is iemand verontrust en terneergedrukt?
Hij herstelt ons. Ga ik door het dal van de
schaduw van de dood? Zal de dood zijn sluier
kunnen uitbreiden over degene die in die schaduw
afdaalt? De Heer is daar, groter dan de dood, om
mij te leiden en te ondersteunen. Zijn er machtige
en onverbiddelijke vijanden, die bedreigen en
verschrikken? Voor Hem zijn ze machteloos. Hij
richt voor Zijn geliefden de tafel toe, waar zij zich
kunnen neerzetten in veiligheid.
Hij zalft mijn hoofd met olie. De goddelijke zalving
is het zegel van de kracht, als alles tegen ons is.
Menselijke zwakheid, dood, geestelijke machten
en boosheden: ze vormen alleen maar aanleiding
om duidelijk te maken dat de Here de Herder en
de onfeilbare Beschermer van Zijn volk is.
Zeker, Christus was geen schaap; maar Hij ging
het pad dat de schapen moesten volgen. Hij
vertrouwde op de Here. Hij is de Herder van allen
die hem toebehoren. Hij heeft ons lief, zoals de
Here Hem liefhad en voor Hem zorgde. Bij alle
dingen die ons als mensen overkomen, is daar de
onfeilbare zorg van de Here, zolang wij door deze
wereld trekken. De natuurlijke vrucht van deze
zorg zien wij in de groene weiden, waar wij kunnen
neerliggen in vreedzame veiligheid te midden van
het verval waarin wij ons bevinden. Op onze weg
te midden van de machten van het kwaad, is dit
een onfeilbare ondersteunende kracht.
Daarom rekent het hart dat op de Here vertrouwt
op de toekomst, want de toekomst is even zeker
als het heden en het verleden. “Ja, heil en
goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen
van mijn leven”. Het vertrouwen rust in de Here
Zelf.

Daarom zijn alle omstandigheden, alle boze
machten, alle moeilijkheden van de sterfelijke
mens, slechts gelegenheden om de macht van de
Here in Zijn onwankelbare trouw te openbaren.
Het is belangrijk deze zorgende goddelijke macht
op te merken, die onwankelbaar en zeker is. Dit
stijgt uit boven alle lijden en alle beproeving.
Waar er voor degenen die Hem niet toebehoren,
het kwaad, de dood en machtige tegenstanders
in het zicht zijn, wacht er voor hen die de Here
toebehoren de zekere woning van het geloof.

Advertentie
Genesis - deel 1 in de studiereeks ‘Toegelicht en toegepast’
God legt de basis voor Zijn heilsplan
door M. G. de Koning
Het boek Genesis is het boek van het begin. We vinden er o.a. de
oorsprong van hemel en aarde, de instelling van huwelijk en gezin,
de eerste zonde en als gevolg daarvan de dood en het eerste
offer. Alle waarheden die in de volgende boeken van de Bijbel
naar voren komen, worden in dit boek al aangegeven. Treffend is
de manier waarop God Zich persoonlijk in dit boek aan de mens
bekendmaakt. Zo komt Hij bij Adam in de koelte van de avond, maakt
Hij Noach Zijn voornemen over de zondvloed bekend en bezoekt Hij
Abraham en spreekt met hem. We beleven in dit boek de levende,
tastbare nabijheid van God in de omgang met Zijn schepselen.
Het bijbelboek Genesis is het eerste boek van de Thora.
Paperback 368 pag. EUR 17,50
ISBN: 9789057983627 Uitgave: Johannes Multimedia / JMM
ISBN: 978-90-5798-386-3 (E-book)
Exodus - deel 2 in de studiereeks ‘Toegelicht en toegepast’
Uit de slavernij naar de woning van God
door M. G. de Koning
Exodus betekent ‘uittocht’. Dat is tegelijk ook het hoofdonderwerp van
het boek: de uittocht van Israël uit Egypte. Genesis bevat een rijkdom
aan verschillende onderwerpen. Die onderwerpen worden daar vaak
slechts aangetipt om in de volgende bijbelboeken nader te worden
uitgewerkt. De verlossing is een van die thema’s. De verlossing
en het doel ervan worden in het boek Exodus breed uitgemeten.
Exodus heeft in feite slechts twee onderwerpen: de verlossing van
het volk Israël uit de slavernij van Egypte, en Gods woning te midden
van Zijn verloste volk. God kan alleen wonen bij een verlost volk.
Het bijbelboek Exodus is het tweede boek van de Thora.
Paperback 320 pag. EUR 16,95
ISBN: 9789057983634 Uitgave: Johannes Multimedia / JMM
ISBN: 978-90-5798-392-4 (E-book)
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Gerard Kramer

Is

de eeuwige straf

altijddurend?

Is de eeuwige straf echt eeuwig, in de zin van
altijddurend? Is het Griekse woord voor eeuwig
niet een woord dat afgeleid is van ‘aioon’, dat
‘eeuw’ of ‘tijdperk’ aanduidt? Zou je daarom
niet kunnen spreken van een ‘aeonische’
(= langdurige, maar in de tijd beperkte) straf?
Ik zou graag willen dat de vraagsteller gelijk
had. Dan zou er voor bijbelgetrouwe christenen
minder reden tot bezorgdheid zijn met het oog
op familieleden en vrienden die het evangelie
afwijzen. Hun straf zou dan in ieder geval niet
voor altijd zijn. Belangrijker is echter niet wat wij
aangenaam vinden of ons kunnen voorstellen,
maar wat de Schrift zegt, en wat de betekenis van
de geïnspireerde woorden van de Schrift is.
Wie leren standaard dat de straf niet eeuwig is?

WoordStudie

De leer dat er geen eeuwige straf zou zijn,
komt in ieder geval voor bij de mensen van het
Wachttorengenootschap en bij de aanhangers
van de leer van de alverzoening. De eerste groep
gelooft dat de ziel van ongelovigen vernietigd
wordt, en eveneens dat er geen hel is. De tweede
groep gelooft dat uiteindelijk iedereen, zij het
soms na een tijdelijke straf, in de hemel komt.
Daarnaast heb ik christenen ontmoet die uit
wanhoop en verdriet over onbekeerde familieleden
verklaarden (of hoopten en geloofden?) dat
er geen eeuwige straf is. Zij kunnen zich niet
voorstellen (of moet ik zeggen: willen er niet aan?)
dat een barmhartig en genadig God tevens heilig
en rechtvaardig is en daarom eeuwig degenen
straft die het plaatsvervangend offer afwijzen
waarin Hijzelf heeft voorzien.
Wat betekenen ‘aioon’ en ‘aioonios’ in het
algemeen?
In het heidense literaire Grieks komt het woord
aioon al in verschillende betekenissen voor,
te verdelen in beperkt en onbeperkt. Zo zien
we naast ‘leven’, ‘generatie’, ‘tijdperk’, ‘tijd’, de
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betekenis ‘eeuwigheid’: deze laatste betekenis
vooral vanaf Plato (427-347 v. Chr.). In zijn werk
de Timaeus duidt aioon een tijdloze eeuwigheid
aan, waarin er geen dagen, maanden of jaren
zijn. Aristoteles (384-322 v. Chr.) definieert het
begrip aioon als ‘oneindige tijd’. Na Aristoteles,
in de Hellenistische tijd, wordt Aioon zelfs de
naam van de god van de eeuwigheid! Ook het
verwante bijvoeglijk naamwoord aioonios komt
in vergelijkbare betekenissen in het heidense
literaire Grieks voor. De betekenissen variëren
van ‘levenslang’, ‘voortdurend’ tot ‘eeuwig’. Voor
beide woorden met al hun betekenissen geldt: de
samenhang is beslissend!
En in het Nieuwe Testament?
Het is opvallend met hoeveel gemak soms wordt
geconcludeerd dat deze woordgroep niets met
eeuwigheid maar alles met beperkte tijd te maken
heeft. Dat zal echter per geval moeten worden
onderzocht, want ook in het Grieks van het
Nieuwe Testament hebben beide woorden diverse
betekenissen.
Aioon: beperkte of generaliserende betekenis
Er zijn inderdaad plaatsen waar aioon een
beperkte, niet-eeuwige betekenis heeft; zo bijv.
in Lucas 1:70 (‘profeten die van oudsher zijn
geweest’); Handelingen 3:21 (‘’profeten van
oudsher’); Johannes 9:32 (‘van eeuwigheid
af is het niet gehoord dat iemand de ogen
van een blindgeborene heeft geopend’; dit is
generaliserend spraakgebruik, want er zijn geen
blinden van eeuwigheid af).
Ook kan aioon een tijdsperiode met een bepaald
kenmerk aanduiden, zoals in alle plaatsen
waar sprake is van ‘deze eeuw’, ‘die eeuw’,
‘de toekomende eeuw’ (soms wel eeuwig: vgl.
Matt. 12:32 met Marc. 3:29), ‘de voleinding
van de eeuw’. Daarnaast vinden we ‘eeuwen’
als aanduiding voor ‘de werelden’, oftewel de
schepping, in Hebreeën 1:2; 11:3.

We noemen nu enkele gevallen (de opsomming is
niet uitputtend!) waar de samenhang – die moet u
dan wel zelf even opzoeken! – ons dwingt aan een
onbeperkte ‘eeuwigheid’ te denken. Zie Gr. eis ton
aioona, lett. ‘tot in de eeuw’ (oftewel eeuwigheid)
in Marcus 3:29; Johannes 6:51; 8:51-52; 10:28;
11:26; Hebreeën 1:8 (‘Uw troon, o God, is tot
in alle eeuwigheid’, lett. tot in de eeuw van de
eeuw); 1 Petrus 1:25; 1 Johannes 2:17. Ook het
meervoud komt voor: eis tous aioonas (lett. ‘tot
in de eeuwen’, oftewel tot in eeuwigheid) – zie
Romeinen 1:25; 9:5; 11:36; 2 Korintiërs 11:31;
Hebreeën 13:8; met ook in het Gr. de toevoeging
van het woord ‘alle’ in Judas: 25. Een nog sterkere
uitdrukking is eis tous aioonas toon aioonoon, lett.
‘tot in de eeuwen van de eeuwen’, oftewel ‘tot in
alle eeuwigheid’ (zie Rom. 16:27; Gal. 1:5; Fil.
4:20; 1 Tim. 1:17; 2 Tim. 4:18; Hebr. 13:21; 1 Petr.
4:11; 5:11; Openb. 1:6,18; 4:9,10; 5:13; 7:12; 10:6;
11:15; 15:7).

maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig’.
Hier staat ‘eeuwig’ eerst tegenover kortstondig, en
daarna tegenover ‘tijdelijk’.
Welke beperking kan men verder aanbrengen bij
‘een eeuwig [huis], in de hemelen’ (2 Kor. 5:1)?
En bij Gods ‘eeuwige heerlijkheid’ (1 Petr. 5:10;
vgl. 2 Tim. 2:10)? Dat kan ook niet, want het
betreft de heerlijkheid van de ‘eeuwige God’ (Rom.
16:26) – God is eeuwig, dus ook Zijn heerlijkheid.
Ook God de Heilige Geest is eeuwig (Hebr. 9:14).
Hoe kan men aan dat wat deze God bewerkt,
het eeuwigheidskarakter ontnemen? Hij geeft
eeuwige vertroosting (2 Tess. 2:16), een eeuwige
behoudenis (Hebr. 5:9), en heeft een eeuwige
verlossing verworven (Hebr. 9:12) en een eeuwige
erfenis beloofd (Hebr. 9:15).
De eeuwige straf
Te midden van alle genoemde Schriftplaatsen
komen ook plaatsen voor die onmiskenbaar
en ondubbelzinnig duidelijk spreken over de
eeuwige straf en het eeuwig oordeel. We zullen de
belangrijkste nalopen. Over degenen die tijdens
de Grote Verdrukking het beest en zijn beeld
zullen aanbidden, staat o.a.: ‘En de rook van hun
pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid (Gr. eis
tous aioonas toon aioonoon = tot in de eeuwen
der eeuwen; zo ook de beide volgende plaatsen);
en zij hebben dag en nacht geen rust, zij die het
beest en zijn beeld aanbidden’ (Openb. 14:11).
Over de grote hoer staat geschreven: ‘En haar
rook stijgt op tot in alle eeuwigheid’ (Openb. 19:3).
Na het Vrederijk zal de duivel geworpen worden
‘in de poel van vuur en zwavel, waar zowel het
beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag
en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid’
(Openb. 20:10). In diezelfde poel van vuur zullen
vervolgens alle ongelovigen geworpen worden
(Openb. 20:14-15).

Aioonios = eeuwig
Het woord aioonios heeft in het Nieuwe Testament
vrijwel altijd de betekenis ‘eeuwig’ in de zin van
‘altijddurend’, hetzij omdat de samenhang het
woord met de persoon of de attributen van God
verbindt, hetzij omdat niets in de samenhang
een beperking aanbrengt. Denk aan een plaats
als 2 Korintiërs 4:17-18: ‘Want de kortstondige
lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons
een uitermate uitnemend, eeuwig gewicht van
heerlijkheid; daar wij ons oog niet richten op de
dingen die men ziet, maar op de dingen die men
niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk,

Het woord aioonios (eeuwig) wordt gebruikt voor
het vuur van de hel (Matt. 18:8, vgl. 9; 25:41),
d.i. de ‘eeuwige straf’ (25:46). Die wordt gesteld
tegenover het eeuwige leven, dus aan een
beperking van ‘eeuwig’ tot tijdelijk valt alleen al
daarom niet te denken. Zie ook 2 Tessalonicenzen
1:9, waar sprake is van een ‘eeuwig verderf’ als
straf, en Hebreeën 6:2 waar over een ‘eeuwig
oordeel’ wordt gesproken.

De samenhang is beslissend

Aioon: eeuwigheid
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Deel 29

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 9

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

Gebed en verootmoediging
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De beide laatste hoofdstukken van het boek Ezra
bevatten enerzijds veel wat tot droefheid stemt,
anderzijds ook veel wat reden tot blijdschap geeft.
Bedroevend is het hier te zien dat het de vijand
gelukt was het volk te doen afwijken van de wet
van God, waardoor er een onheilige vermenging
had plaatsgevonden. Verblijdend is het te mogen
opmerken, hoe Ezra diep leed droeg over deze
toestand en belijdenis erover deed; en ook hoe
God Ezra gebruikte om het volk te reinigen van
het kwaad, terwijl het volk zich reinigen liet.

de mensen worden opgemerkt, wel door de Heer.
Maar in Laodicea is geen leven meer aanwezig;
enkel onverschilligheid en eigenroem; en het
gevolg is dat de Heer zegt: “Daarom omdat u
lauw bent en niet heet of koud, zal Ik u uit mijn
mond spuwen!” Langzamerhand werd de toestand
steeds slechter.

We hebben al erop gewezen, dat bij de komst van
Ezra vele tientallen jaren verlopen waren sinds de
uittocht onder de regering van Kores. We mogen
dus wel aannemen dat de leiders die het volk eerst
aanvoerden, zoals Zerubbabel en Jesua, waren
gestorven. Na het heengaan van deze mannen
zal dus wel voornamelijk de vermenging hebben
plaatsgehad, waarover in het negende en tiende
hoofdstuk van ons boek gesproken wordt.
Het is altijd een groot verlies voor Gods volk,
wanneer beproefde mannen, trouwe voorgangers,
worden weggenomen. Lezen we bijvoorbeeld het
eerste hoofdstuk van het boek Richteren, dan
worden we dadelijk getroffen door de woorden:
“Het geschiedde na de dood van Jozua”, waarop
dan de geschiedenis van toenemend verval volgt.
In Jozua 24:31 lezen we: “Israël diende de Here
al de dagen van Jozua en al de dagen van de
oudsten die Jozua overleefd hebben, en die al de
daden gekend hadden, welke de Here voor Israël
verricht had”. Na de dood van deze beproefde
mannen ging het volk van stap tot stap achteruit;
zij lieten de heidenen die zij moesten uitroeien, in
hun midden wonen en werden ten slotte door hen
naar het gebergte verdreven (Richt. 1:34).
Zoals het met Israël ging, zo ging het ook met de
Gemeente. Hoe spoedig is uitgekomen wat de
apostel Paulus had voorzegd (Hand. 20:29-30)!
Zodra mannen als Petrus en Paulus en andere
apostelen en voorgangers waren weggenomen,
weken velen af van de rechte weg. Ook tijdens
hun leven was er al verval, maar het nam toch toe
na hun heengaan. En als we de brieven lezen aan
de zeven gemeenten in Klein-Azië in Openbaring
2 en 3, die ons in geregelde volgorde de hele
geschiedenis van de christelijke kerk beschrijven,
zien we een steeds toenemend verval, totdat het
een complete afval geworden is. In Efeze had
men de eerste liefde verlaten; dit kon niet door

En zoals het gegaan is met Israël en met de
Gemeente als geheel, zo gaat het ook met elke
kring waaraan God bepaalde waarheden in het
bijzonder toevertrouwt. Laten ook zij die zich
vergaderen tot de naam van Jezus, hieraan
denken! Na de dood van de oudsten ging het mis.
Wat een ernstig woord! Ook wij kennen beproefde
broeders, trouwe voormannen, die van het begin
af, toen enkele waarheden opnieuw aan het licht
kwamen, het woord van God hebben gesproken
en in woord en wandel een getuigenis waren.
Met hoeveel vuur hebben zij gestreden! Hoeveel
hebben zij opgeofferd voor de waarheid! Hoe
trouw kwamen zij op voor de beginselen van
God! En is er niet na hun heengaan een zekere
mate van verval zichtbaar? Een verflauwing in
bepaalde opzichten? Laten we met dankbaarheid
terugdenken aan de mannen die God ons gaf, en
zien op het einde van hun wandel; en laten we
dan voor onszelf en voor anderen op Jezus zien,
die ook voor ons Dezelfde is. Het is niet nodig
dat we afwijken, wanneer trouwe mannen Gods
sterven. Het is niet nodig dat een afwijking, die
mogelijk heeft plaatsgehad, zich verder ontwikkelt.
Als we ons oog maar op de Heer richten, of als we
maar terugkeren met schuldbelijdenis tot hetgeen
waarvan we zijn afgeweken. Dan zullen we
bewaard blijven voor verval en hier op aarde een
levend getuigenis zijn tot eer van God. Laten wij
allen toch in de kracht van de Geest, en vervuld
met de Geest, onze weg gaan!

Hugo Bouter

U

moet opnieuw

geboren worden

De nieuwe geboorte, die het beginpunt is van ons leven
als christen, is een absolute noodzaak. Ze vloeit voort uit
een goddelijk ‘moeten’, zoals de Heer Jezus benadrukt
tegenover Nikodemus. Zonder de nieuwe geboorte kan
men het Koninkrijk van God niet zien en niet binnengaan.
Van nature zijn wij allen zondaars, afstammelingen van een
gevallen Adam, en wij moeten volledig vernieuwd worden
om geschikt te zijn voor Gods heilige tegenwoordigheid.
‘U moet opnieuw geboren worden’: dat geldt voor mij,
dat geldt voor u. Dit is niet iets waarover wij ons moeten
verwonderen, zoals Nikodemus dat blijkbaar deed. Wij
hebben zonder meer behoefte aan dit nieuwe leven, dat
uit een geheel nieuwe bron afkomstig is en hemels en
goddelijk van karakter is. Het leven dat wij van nature
bezitten is verdorven door de zonde en daarom moeten
wij opnieuw geboren worden, opnieuw geschapen en wel
naar het beeld van de laatste Adam, dat is Christus.
Hoe kan men dan opnieuw geboren worden?
Hoe ontvangen wij een nieuw hart en een nieuwe
geest? Deze nieuwe geboorte is het gevolg van de
werking van Woord en Geest, zoals de Heer Jezus
hier uiteenzet in dit nachtelijke gesprek met ‘de
leraar van Israël’. Het gaat hier niet om het water
van de doop, maar om het water van het Woord
van God, dat ons reinigt en heiligt en dat het
onvergankelijke zaad is van het nieuwe leven (vgl. Ezech.
36:25-27; Joh. 13:10; 15:3; Ef. 5:26; 1 Petr. 1:23). De
werkzaamheid van dit ‘water’ moet gepaard gaan met de
werking van de Heilige Geest: ‘(…) tenzij iemand geboren
wordt uit water en Geest’. De nieuwe geboorte is het werk
van Woord én Geest. De Geest van God past het Woord
toe op hart en geweten, zodat wij door zelfoordeel en
belijdenis van schuld gereinigd worden en er nieuw leven
in ons kan worden ingeplant.
Het nieuwe leven dat door de Heilige Geest in ons
wordt gewerkt, is leven van een nieuwe orde. Het wordt
hier zelf aangeduid met het woord ‘geest’: ‘Wat uit het
vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren
is, is geest’ (Joh. 3:6). De opnieuw geborene heeft deel
gekregen aan het leven van de laatste Adam, die ‘een
levendmakende geest’ is (1 Kor. 15:45). Hij is deelgenoot
worden van de goddelijke natuur (2 Petr. 1:4). En
ge
daardoor is hij ook geschikt gemaakt voor de inwoning
van de Geest Zélf, zodat zijn lichaam een tempel van de
Heilige Geest is (1 Kor. 6:19). De Heilige Geest, die in
ons woont nadat wij het evangelie van de behoudenis
hebben geloofd, getuigt met ónze geest dat wij kinderen
van God zijn (Rom. 8:16).
De grondslag van dit alles is echter het volbrachte werk
van Christus op het kruis van Golgota, en daarop wijst
de Heiland dan ook in het gesprek met Nikodemus. De
noodzaak van de nieuwe geboorte bracht de noodzaak
van het kruis met zich mee! Want alleen dáárdoor
kon al het oude worden weggedaan: al onze zonden
en de macht van de zonde, de dood en het oordeel.

En alleen dáárdoor kon er in plaats daarvan iets nieuws
aan het licht worden gebracht, nl. vergeving, vrijspraak,
vrijheid en eeuwig leven. Hiertoe moest Christus worden
verhoogd aan het vloekhout der schande: ‘En zoals
Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet
de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig
leven heeft’ (Joh. 3:14,15). Ook dit was dus een
noodzakelijkheid: de Zoon des mensen moest verhoogd
worden. Christus moest de zonden dragen in Zijn lichaam
op het hout, en Hij moest daar voor ons tot zonde
worden gemaakt (1 Petr. 2:24; 2 Kor. 5:21). Alleen langs
die weg kon Hij de macht van de dood en van de satan
tenietdoen en leven en onvergankelijkheid aan het licht
brengen. Daarom dreigt het oordeel nu niet meer voor
iedereen die verbonden is met de opgestane Heer (Rom.
8:1). Het oude is voorbijgegaan; de christen is een
nieuwe schepping in Christus (2 Kor. 5:17). Maar dit alles
is de vrucht van Zijn dood en opstanding, waardoor nu
alle zegeningen van de hemelse gewesten aan ons zijn
geschonken.
Het beeld dat de Heer hier in Johannes 3 ter aanduiding
van Zijn lijden ge
bruikt, is bijzonder belangrijk. Want
de verhoogde slang in de woestijn herinnert ons aan
de oorsprong van onze ellendige toestand. Door de
macht van ‘de slang’, d.i. de satan, is de mens immers
onderworpen aan de zonde en de dood (Gen. 3; Num.
21; Openb. 12:9). Maar doordat Christus voor ons op het
kruishout is verhoogd en daar in onze plaats tot zonde is
gemaakt, is daaraan op radicale wijze een einde gekomen,
namelijk voor ieder die in het geloof op Hem ziet. Door
een blik op het kruis is er leven en heil! Door Zijn sterven
ben ik dus niet slechts verlost van mijn zonden, maar is
er ook een streep gehaald door mijn zondige bestaan. De
oude mens is met Christus gekruisigd (Rom. 6:6). Dat
betekent dat mijn oude zondaarsleven is beëindigd, en
dat Christus nu leeft in mij (Gal. 2:20).
Maar het kruis heeft echter niet alleen gevolgen van
persoonlijke, maar ook van gemeenschappelijke aard.
Allen die opnieuw geboren zijn vormen samen een
eenheid, en die eenheid is eveneens het gevolg van
het feit dat Christus Zijn leven heeft afgelegd en het
weer genomen heeft. Deze eenheid wordt in Johannes
10 voorgesteld in het beeld van de éne kudde, onder
aanvoering van de éne Herder. Deze éne kudde bestaat
zowel uit gelovigen uit de Joden als uit de volken, en de
Heer zegt van deze schapen uit de volken: ‘(…) ook die
moet Ik toebrengen, en zij zullen naar Mijn stem horen’
(Joh. 10:16). Het heil was weliswaar uit de Joden, maar
het kon niet beperkt blijven tot de Joden. Het was een
noodzakelijk gevolg van Gods plan en van het lijden van
de Christus, dat ook velen uit de volken opnieuw geboren
zouden worden en bij de kudde zouden worden gevoegd
die de Goede Herder uit de Joodse schaapskooi zou
uitleiden.

Over de noodzaak van het kruis

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest,
kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan” (Joh. 3:5).
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

Het

einde van

en dat van

Achab

Josafat

1 Koningen 22
“(...) en de Here heeft onheil over u besloten” (1 Kon. 22:23).

Josafat, de godvrezende koning van Juda, gaat bij
Achab op bezoek. Daar raakt hij verstrikt door zijn
vriendschap met de goddeloze Achab en sluit een
verbond met hem. Hij maakt zich volkomen één
met Achab (vs. 4). Hij heeft geen oog voor diens
goddeloosheid. Maar voordat het voornemen
van Achab wordt uitgevoerd, wil Josafat toch
eerst de Here raadplegen. Dat kan, zegt Achab,
en hij laat vierhonderd profeten opdraven. Er zijn
toch altijd weer mensen die zich laten gebruiken
als spreekbuis van de duivel, want Elia had
honderden valse profeten laten ombrengen bij
de Karmel. Ze geven een eenstemmig, voor
Achab gunstig antwoord: hij kan rustig de strijd
aangaan, want de Here zal zijn weg voorspoedig
maken. Toch is Josafat nog niet gerust. Hij vraagt
of er ook nog een profeet van de Here is. Ja, die
is er wel, hij heet Micha. Maar Achab haat hem,
omdat die man altijd nare voorspellingen doet.
Het was dus niet alleen Elia, die door God op zijn
weg was gestuurd. Micha wordt gehaald en hem
wordt geadviseerd om zich maar bij de mening
van de vierhonderd profeten aan te sluiten. Van dit
dreigement raakt Micha niet onder de indruk. Hij
zal alleen spreken wat de Here hem opdraagt. Net
als enige tijd geleden met Elia het geval was, staat
hier een andere dienstknecht van God tegenover
een grote overmacht.

luister naar en spreek tot God

Online
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Ger de Koning

Eerst moedigt Micha Achab aan ten strijde te
trekken. Dat wilde Achab immers graag horen?
Maar Achab hoort de ondertoon. Hij bezweert
Micha de waarheid te spreken. Dat doet Micha,
en dan meldt hij de nederlaag en de dood van
de koning. Dan keert Achab zich tot Josafat
en zegt: ‘Zie je wel dat ik gelijk had? Hij heeft
alleen maar slechte boodschappen voor mij’.
Zo verblind is Achab, dat hij totaal ongevoelig is
voor de waarheid van God. Nog erger is het dat
Josafat zich niet van zijn verbond met Achab laat
afbrengen. Nadat Micha heeft verteld over een
beraadslaging in de hemel waardoor het komt dat
de vierhonderd profeten eenstemmig zo’n valse
voorstelling van zaken hebben gegeven, wordt hij
in de gevangenis geworpen.

Josafat lijkt helemaal in de macht van Achab te
zijn. Deze vermomt zich en zegt tegen Josafat
dat hij zijn statiegewaad moet aanhouden. Het
resultaat is dat de vijand Josafat voor de koning
van Israël aanziet. Zo ver is het met Josafat
gekomen. De wereld ziet geen verschil meer
tussen degene die God vreest, en wie Hem niet
vreest. Wat een waarschuwing voor ons! Maar
wanneer de vijand op hem afkomt, roept hij luid
(vs. 32). In 2 Kronieken 18:31 volgt dan: ‘(...) en de
Here hielp hem’. Wat een genade van God! Wie tot
Hem roept in de nood, wordt uitgeholpen. Achab
denkt zich door zijn vermomming voor de vijand te
kunnen verstoppen. Maar voor God kan niemand
zich verbergen. God weet Achab te vinden door
middel van een pijl die zonder bepaald doel werd
afgeschoten. Het woord van de Here, gesproken
door de profeet Elia, gaat in vervulling (vs. 38).
In enkele verzen wordt dan nog de regering van
Josafat, de koning van Juda, beschreven. In
Kronieken gebeurt dit veel uitvoeriger. Hij was een
godvrezende koning, maar iemand die zich helaas
verschillende keren met het goddeloze Israël en
diens koning verbond. Toch lijkt hij wel iets geleerd
te hebben. Als Achazja, de zoon van Achab, iets
samen met hem wil doen, weigert hij dat (vs.
50). In vers 53 worden de wegen van Achazja
beschreven. Het was een drievoudig zondige weg:
de weg van zijn vader Achab, die van zijn moeder
Izebel en die van Jerobeam. Op zo’n verkeerde
weg kun je alleen doen wat kwaad is in de ogen
van de Here.
Lees nu nog een keer 1 Koningen 22.
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf
aanvullen: ‘Heer, bewaar mij voor elk compromis
met mensen die belijden tot Uw volk behoren,
maar slechts uit zijn op hun eigen voordeel. Leer
mij niet te luisteren naar een boodschap die leuk
klinkt, maar naar Uw Woord. Help mij om alleen
dat te spreken en niet wat mensen graag horen’.

Piet van Houten

Van

de werkvloer
Ervaringen van een evangelist (3)

Een moslim bij de boekentafel vertelt zijn
levensverhaal. Zijn zakenpartner in Marokko,
uiterlijk een zeer vroom man, bleek een oplichter
te zijn. Hij bleef zelf berooid achter, maar
niemand bekommerde zich erom. Teleurgesteld
in zijn medegelovigen en landgenoten ging hij
zijn geluk beproeven in Nederland, ‘het land van
de christenen’. In winkelcentrum Hoog Catharijne
vraagt hij bij mijn stand naar het boek: ‘De zeven
wonderen van Jezus’. Dit is een occult gnostisch
geschrift, waarin het getal zeven een grote rol
speelt. Bij bepaalde moslimgenootschappen
speelt het getal zeven ook een grote rol, bijv. in
vervloekingen, bezweringen en verwensingen,
zoals ‘zeven zweren in zeven dagen’.

in een andere stad naar een gemeente te gaan,
waar veel asielzoekers in de diensten komen.
Hij wordt er direct ingeschakeld en hij vertaalt
nu al meer dan twintig jaar in het Arabisch, voor
gelovigen én voor vele belangstellenden. Zijn
voorbeeld heeft ons zeker iets te zeggen. Kan de
Heer u ook op een zinvolle manier inschakelen?
Kan Hij soortgelijke wonderen doen in uw leven?

Een bekering in Hoog Catharijne

De zeven wonderen van Jezus

Ik antwoord: ‘Jezus Christus deed veel meer dan
zeven wonderen. Lees het maar na’. Hij durft de
Bijbel niet openlijk aan te nemen en zegt: ‘Ik
ga nu naar MacDonald’s. Wilt u mij het boek
daar brengen?’ Ik doe het en geef hem ook de
Emmaüs-bijbelcursus: één God, één weg.
Na een maand ligt in de postbus het
antwoordenboekje van de cursus. Er is een brief
bij, die begint met de woorden: ‘Ik heb geleerd
dat alle profeten hebben gezondigd, dat Jezus
Christus zondeloos is en dat Jezus Christus Zijn
leven gaf voor zondaars’. De brief eindigt als
volgt: ‘Ik geloof nu in de Heer Jezus, ik wil Hem
volgen en Zijn naam belijden.’
De corrector schrijft dat hij graag persoonlijk
met hem wil praten over zijn beslissing. De
cursist blijkt een weloverwogen besluit te hebben
genomen. Na enige tijd wordt hij gedoopt. Door
zijn huwelijk verhuist hij naar een andere stad. Hij
wil best aanpakken en vindt werk.
Van veel christenen krijgt hij te horen: ‘Bij mij
in de straat woont een Marokkaan, daar moet jij
maar eens langs gaan!’ Of: ‘Er werkt bij ons een
Marokkaan, daar moet jij maar eens mee gaan
praten!’ Zo voelt hij zich voortdurend opgejaagd.
Uiteindelijk besluit hij met zijn gezin op zondag

Winkelcentrum Hoog Catharijne
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Slot

Peter Cuijpers

Elia

op de berg

Karmel

1 Koningen 18

Het herstellen van het altaar van de Here

Baäl gaf geen antwoord

10

De profeten van Baäl mochten als eerste een stier
uitkiezen en de naam van hun god aanroepen. Nadat
ze de stier op het hout hadden gelegd, riepen ze van
de morgen tot de middag hun god aan en zeiden:
“Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen geluid en
niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het
altaar dat zij gemaakt hadden” (vs. 25-26). Wat een
tafereel! Elia had zich de hele morgen ingehouden,
maar toen het middag werd vond hij het welletjes:
“Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker
in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op
reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden” (vs.
27). Het was een bespottelijke vertoning. De profeten
van Baäl werden te kijk gezet voor het hele volk.
Het merkwaardige is dat ze ook nog deden wat Elia
zei: “Toen riepen zij luider en maakten zich naar hun
gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat
zij dropen van het bloed” (vs. 28). De zelfverminking
moest kracht geven aan hun geroep. De hele middag
schreeuwden ze en hinkten ze om hun altaar, en toen
de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het
avondoffer, raakten zij in geestvervoering. “Maar er
kwam geen geluid, en niemand gaf antwoord, of sloeg
er acht op” (vs. 29). Hoe hard de profeten van Baäl ook
schreeuwden, hinkten of zichzelf verminkten, het bleef
stil; er kwam geen geluid. Heel hun optreden had maar
één ding duidelijk gemaakt: Baäl stelde niets voor. Het
was een nietige afgod, meer niet!

Elia’s optreden
Nu was de beurt aan Elia. Nadat hij het hele volk tot
zich had geroepen, herstelde hij het altaar van de
Here dat omvergehaald was. Hij nam twaalf stenen
naar het getal van de stammen van de zonen van
Jakob, bouwde met de stenen een altaar in de naam
des Heren, en maakte rondom het altaar een groeve
ter wijdte van twee maten zaad. Toen de aan stukken
gehouwen stier als een brandoffer op het altaar gelegd
werd, liet hij tot driemaal toe vier kruiken met water
over het brandoffer en het hout uitgieten, zodat het
water rondom het altaar liep; zelfs de groeve vulde hij
met water (vs. 30-35).
Elia herstelde het altaar van de Here. Hoewel er sprake
was van een scheuring onder de twaalf stammen
(Juda en Benjamin in het zuiden en de overige tien
stammen in het noorden), bracht Elia met de twaalf
stenen de eenheid van het volk tot uitdrukking. Hoe
verdeeld Gods volk ook mag zijn en hoe groot het
verval ook is, in Gods oog vormt het een eenheid.
Te midden van de verdeeldheid en het verval in de

christenheid, mogen ook wij uitdrukking geven aan de
eenheid van het lichaam van Christus, de Gemeente.
Er is immers maar één lichaam, dat bestaat uit vele
leden (1 Kor. 10:17; 12:12-27; Ef. 4:4). Waar kunnen
wij deze eenheid tot uitdrukking brengen? Waar (of
hoe) drukte Elia deze eenheid uit? Bij het altaar! Er
is geestelijk gesproken ook nu slechts één altaar, één
plaats van eredienst (Hebr. 13:10). Ons altaar is de
Heer Jezus Zélf. Daar waar Hij de zijnen vergadert,
aan de tafel van de Heer, wordt uitdrukking gegeven
aan de eenheid van het lichaam van Christus. Dit doen
wij door deel te nemen aan het éne brood, dat wij met
elkaar breken.
Tegenwoordig meent men de eenheid van het lichaam
zichtbaar uit te drukken door gezamenlijk allerlei
activiteiten te ondernemen. Zo maakt men een eenheid
die boven de verschillende kerkmuren moet uitstijgen.
Dit wordt wel ‘de oecumene van het hart’ genoemd.
Dat klinkt aardig, maar de diverse kerkmuren en
dogma’s blijven recht overeind staan! Waarom houden
we ons niet eenvoudig aan de Schrift? Gods Woord
spreekt niet over de oecumene van het hart, maar
over de liefde tot alle heiligen (Ef. 1:15; Kol. 1:4).
We hebben alle kinderen van God lief, in welke kerk
of denominatie ze zich ook mogen bevinden. Ik kan
met hen bidden, samen de Bijbel onderzoeken etc.,
maar de Schrift leert dat ik maar op één plaats en op
één manier zichtbaar uitdrukking kan geven aan de
eenheid van het lichaam van Christus: en wel aan de
tafel van de Heer, de plaats waar Hij het gezag heeft
en de Heilige Geest de leiding heeft.

Het vuur van Jahweh
Op de tijd nu dat men het avondoffer bracht, riep Elia
de God van Abraham, Isaak en Israël aan. “Toen
schoot het vuur van Jahweh neer en verteerde het
brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte
het water in de groeve op” (vs. 36-38).
De tijd waarop men het avondoffer bracht, was het
negende uur (vgl. Ezra 9:5; Dan. 9:21; Hand. 3:1),
d.i. drie uur ’s middags. Dit was ook de tijd waarop
de drie uren van duisternis eindigden, waarin de
Heer Jezus door God verlaten was (Matt. 27:46). Op
dit tijdstip riep Elia de naam van Jahweh aan, en het
antwoord liet niet lang op zich wachten: onmiddellijk
schoot het vuur van Jahweh neer op het altaar. Vuur is
in de Bijbel doorgaans een symbool van oordeel. Gods
oordeel daalde uit de hemel neer en het verteerde
alles: het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde;
ook bleef er niets over van het water in de groeve.

Maar wat een wonder van genade! Het vuur, het
rechtvaardig oordeel van God, verteerde alleen maar
het doordrenkte offer en niet de zondige mensen
eromheen. Dit tafereel voert ons naar een andere
berg, de heuvel Golgota. Daar heeft zich nog een véél
groter wonder van genade voltrokken. Het oordeel van
God, dat ons zondige mensen had moeten treffen,
kwam neer op Gods eigen veelgeliefde Zoon. Het
verschrikkelijke kruis diende als altaar, waar Christus
Zichzelf door de eeuwige Geest vlekkeloos aan God
heeft geofferd (Hebr. 9:14). In het boek Klaagliederen
horen wij Christus profetisch spreken over het
oordeel dat in alle hevigheid op Hem is neergedaald:
“Aanschouwt en ziet, of er een smart is als de smart die
mij werd aangedaan, waarmee de Here mij in kommer
dompelde ten dage van zijn brandende toorn. Van uit
den hoge zond Hij vuur; tot in mijn gebeente deed Hij
het zinken” (Klaagl. 1:12-13). Hoeveel heeft Hij in onze
plaats moeten lijden. Raakt het ons nog?
“Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun
aangezicht en zeiden: De Here (Jahweh), die is God!”
(vs. 39). Jahweh had geantwoord – het vuur had zijn
uitwerking op het volk niet gemist. Vol ontzag wierp
het zich neer en zei: Jahweh, die is God! God had het
hart van Zijn volk tot Zich teruggeneigd (zie vs. 37).
Mensen die (in)zien dat Christus Jezus in hun plaats is
geoordeeld, vinden de weg naar God terug.
Jahweh had met Baäl afgerekend, en zijn knecht Elia
rekende met de profeten van Baäl af: “Daarop zei Elia
tot hen: Grijpt de profeten van de Baäl, laat niemand
van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde
hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten”
(vs. 40). Op Gods terrein was en is er geen plaats voor
profeten, die in de naam van andere goden spreken.
Voor hen was er volgens de wet maar één passende
straf: zij moesten sterven (Deut. 13:1-5; 18:20). Zoals
Izebel geen genade had gekend voor de profeten van
Jahweh (1 Kon. 18:13), zo kende Elia geen genade
voor de profeten van Baäl. Laten wij niet vergeten dat
wij ons hier op de bodem van de wet bevinden. Onder
de wet was de regel: “oog voor oog, tand voor tand
(...). En wie een mens doodslaat, zal ter dood gebracht
worden” (Lev. 24:19-20). Maar zelfs als we dit recht
van vergelding buiten beschouwing laten, verdienden
de profeten van Baäl de doodstraf, omdat ze het volk
ertoe hadden aangezet een afgod te dienen.
In de genadetijd waarin wij leven, bidden wij God niet
om vuur uit de hemel om onze vijanden te verdelgen
(vgl. 2 Kon. 1:10,12; Luc. 9:54-56). Het is niet meer het
beginsel: oog om oog en tand om tand. De Heer Jezus
roept ons op onze vijanden lief te hebben en te bidden
voor wie ons vervolgen, opdat wij zonen zijn van onze
Vader, die in de hemelen is (Matt. 5:38-45). Maar
hoe gaan wij dan om met valse profeten? Kunnen zij
ongestraft in leven blijven? De doodstraf wordt in de
Gemeente niet toegepast. Niet de Gemeente, maar
de overheid draagt het zwaard (Rom. 13:4). Gelovigen
hebben echter wel een geestelijke bevoegdheid die
daarmee overeenkomt: “Doet de boze uit uw midden
weg” (1 Kor. 5:13). Dit beantwoordt aan de opdracht in
het boek Deuteronomium:

“Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen” (zie
Deut. 13:5; 17:7, 12; 19:19; 21:21; 22:21, 22, 24; 24:7).
Voor valse profeten is in de Gemeente van de levende
God evenmin plaats.

De stortregen
Aan Achab werd genade bewezen. Hij kreeg van de
Here de kans zijn leven te beteren. Elia zei tot hem:
“Ga, eet en drink, want daar is het geruis van een
stortregen.” De regen stond op het punt te komen; niet
zomaar een buitje, maar een stortregen. Na het vuur
(het oordeel), kwam de regen (de zegen). Hier zien wij
de rijkdom van Gods goedheid, verdraagzaamheid
en lankmoedigheid, die tot doel heeft de zondaar tot
bekering te leiden (Rom. 2:4). Achab had echter een
onbekeerlijk hart en hij hoopte voor zichzelf toorn op.
God heeft hem uiteindelijk vergolden naar zijn werken;
hij is smadelijk aan zijn eind gekomen (Rom. 2:5-8;
vgl. 1 Kon. 21:17-19; 22:34-38).
Toen Achab vertrokken was, klom Elia naar de hoogte
van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn
gezicht tussen zijn knieën. Zijn gebed om regen werd
niet meteen verhoord. Tot zevenmaal toe stuurde hij
zijn knecht naar boven om te zien of er al wolken vanuit
de zeekant kwamen aandrijven. En pas bij de zevende
maal kwam hij terug met het bericht dat er een wolkje
als eens mans hand opsteeg uit de zee. Dit was voor
Elia voldoende om zijn knecht met een boodschap
naar Achab te sturen, dat hij moest inspannen en zich
niet door de stortregen moest laten ophouden. Binnen
een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en
wind, en viel er een zware stortregen (vs. 42b-45).
Elia’s geloof werd volkomen1 op de proef gesteld.
Terwijl Achab zat te eten en te drinken, lag Elia op de
aarde met zijn gezicht tussen zijn knieën. God had Zijn
knecht beloofd om het weer te laten regen, maar de
regen (de zegen) kwam hem niet zomaar aanwaaien!
Hieraan ging een zware gebedsstrijd vooraf. Wij willen
zo graag een opwekking, een stortregen van zegen.
Maar opwekkingen komen ons niet aanwaaien.
Voordat wij überhaupt aan een opwekking kunnen
denken, zal er eerst met de afgoden en de valse
profeten afgerekend moeten worden. Zolang de valse
profeten zich vrijuit kunnen bewegen onder het volk van
God, kunnen wij een opwekking wel vergeten. Door af
en toe een verootmoedigingsbijeenkomst te houden,
redden wij het niet. Richteren 10 maakt duidelijk dat
belijdenis van zonden alleen niet voldoende is (Richt.
10:10vv.). Het volk verwijderde de vreemde afgoden
uit hun midden en diende de Here; toen kon Hij Israëls
ellende niet langer aanzien (Richt. 10:16).
Hier worden drie zaken genoemd die aan een
opwekking ten grondslag liggen:
1.

een collectieve belijdenis van zonde;

2.

afrekenen met het kwaad;

3.

en God alleen dienen.

Maar dan zijn we er nog niet! Als hieraan voldaan is,
begint de tocht naar boven (1 Kon. 18:42b). Het gebed
vergt geestelijke inspanning. We maken ons los van
het aardse en zoeken Gods aangezicht. En dat doen

Bidden met het gezicht tussen de knieën...

Op die manier liet Jahweh onmiskenbaar zien dat Hij
de ware God was, en Elia zijn knecht.

1 Het getal zeven spreekt in de Bijbel van volheid,
volkomenheid of volmaaktheid.
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we eerbiedig: we buigen ons ter aarde en leggen ons gezicht
tussen onze knieën! De opwekkingsbijeenkomsten, waar
men onder begeleiding van muziek in hogere sferen wordt
gebracht, staan in schril contrast tot de eerbiedige stilte op de
top van de Karmel. Laten we met beide voeten op de grond
blijven staan. Zulke ‘geestvervoering’ is misschien aangenaam
voor het vlees, maar het heeft niets te maken met de nuchtere
gebedsstrijd die aan een echte opwekking voorafgaat. Er zijn
tegenwoordig tal van methoden, aanbevolen door mensen
die geloven dat de opwekking spoedig zal komen, wanneer
wij maar doen zoals zij. Hoelang laten wij ons nog bedriegen?
Wij moeten het bijbelse model voor opwekking opnieuw
ontdekken en dáárop vertrouwen.

...om stromen van zegen

Geestelijk gezien blijven veel christenen steken bij het vuur
dat uit de hemel is neergedaald. Ze zijn terecht onder de
indruk van Gods liefde en genade, die hen gespaard heeft
voor het oordeel. Sommigen gaan een stap verder en rekenen
af met het kwaad in hun midden. Maar daarna houdt het vaak
op: men keert terug naar huis om te eten en te drinken! Terwijl
anderen zich tegoed deden aan een maaltijd, lag Elia echter
op zijn gezicht te worstelen in het gebed. Elia was een mens
van gelijke natuur als wij, maar op zijn gebed gaf de hemel
regen en bracht de aarde vrucht voort (Jak. 5:17-18).
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Het staat er zo eenvoudig, maar wat een gebedsstrijd!
Wij denken dat God onze gebeden zo snel mogelijk moet
verhoren. Erger nog: wij denken Gods zegen te kunnen
claimen! Dit Schriftgedeelte maakt duidelijk dat wij bij God
niets te claimen hebben. Een krachtig en volhardend gebed is
géén claimend gebed! Het gebed is geen middel om alles wat
wij maar wensen gedaan te krijgen. Het is geen toverspreuk,
waarmee we de hemelse machten kunnen manipuleren om
te krijgen wat we begeren. Maarten Luther zei het zo treffend:
‘Het gebed is geen overwinning op Gods aarzeling, maar een
beroep op Zijn bereidwilligheid’. Bidden is vragen, claimen is
dingen eisen. Gods Woord leert dat wij niets moeten claimen,
maar volhardend moeten bidden (Ef. 6:18; Kol. 4:2). God
wil gebeden zijn. Hij stelt ons geloof op de proef, om op die
manier volharding te bewerken (Jak. 1:3; 5:11). Bij Elia had
de beproeving van het geloof een volmaakt werk tot gevolg:
de regen viel met stromen uit de hemel.
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Voor de meeste lezers zit de vakantie er
waarschijnlijk al weer op. Diegenen onder u
die niet aan de schoolvakanties gebonden
zijn, gaan misschien nog met vakantie.
Sommigen van ons gaan misschien zelfs
meer dan één keer per jaar met vakantie.
Hoe dan ook, waar ik in dit redactionele
stukje uw aandacht voor wil vragen, is de
gelegenheid die de vakantieperiode biedt
om gastvrijheid te betonen en gastvrijheid te
ontvangen.

Gastvrijheid betonen
Het is heel goed mogelijk dat u op een
zomerse eerste dag van de week mensen bij
u in de samenkomst ziet die u daar normaal
niet aantreft. Ze zijn duidelijk met vakantie,
zoals vaak blijkt uit de roodverbrande
huid en misschien ook uit een door hen
meegenomen schriftelijke aanbeveling voor
deelname aan het Avondmaal (vgl. Hand.
18:27; Rom. 16:1-2; 2 Kor. 3:1). Het is niet
ondenkbaar dat in dit document de volgende
zin voorkomt: ‘Wij bevelen br. en zr. X in uw
liefde en gemeenschap aan’. Hoe reageert
u op dit misschien wat versleten zinnetje?
Het zou kunnen dat het volledig langs u
heengaat. Maar als er nu eens zou staan:
‘… en we hopen van harte dat u onze br. en
zr. X niet alleen ontvangt aan de Tafel van
de Heer tijdens de samenkomst, maar ook
daarna gastvrij zult ontvangen’. Oef, dat
is duidelijke taal! Iedereen meteen bij de
les, vermoedelijk. Ik voorzie in zo’n geval
enig ongemakkelijk geschuifel, misschien
wat verstolen blikken (of zelfs gefronste
wenkbrauwen?) van broeders in de richting
van hun echtgenotes. Of juist op dat moment
een bijzondere belangstelling voor het eigen
schoeisel en de zich daaronder bevindende
vloerbedekking. Laten we maar eerlijk zijn:
meestal zijn er maar enkele echt gastvrije
gezinnen in onze samenkomsten aanwezig.
En gelukkig, na de dienst zien we dat
inderdaad ook vandaag de bezoekers door
één van deze gastvrije gezinnen worden
meegevraagd. Op de koffie? Voor de
maaltijd? Fijne mensen toch, onze eigen
broeders en zusters! Kunnen velen, en
wijzelf misschien, een voorbeeld aan nemen!

Gastvrijheid ontvangen
Het is mijn vrouw en mij meer dan eens
overkomen dat wij, met vakantie in binnenof buitenland, hartelijk werden begroet
en gastvrij werden ontvangen in de
samenkomst van de plaatselijke gelovigen,
maar dat na afloop de hartelijkheid beperkt
bleef tot de vraag hoe lang het rijden was
naar ons vakantieadres. Zo ver? Nou,
toch fijn dat u gekomen bent. Prettige
zondag verder! Gelukkig kan het ook
heel anders. Vorig jaar zijn we op twee
achtereenvolgende zondagen na afloop van
de dienst meegenomen door twee gezinnen
die ons niet kenden, en die ons beide keren
de rest van de dag gastvrijheid betoonden,
zolang als we wilden. In één geval bleek
ons dat het ontvangende echtpaar voor de
zondagmiddag een familiebezoek gepland
had, en zich toch in alle rust met ons
onderhield. Pas na enig doorvragen kwamen
we achter hun plannen, en zijn we uiteraard
vertrokken.
Zulke uitnodigingen om mee te gaan
met de plaatselijke gelovigen vind ik
altijd hartverwarmend. Je ervaart dan
‘de gemeenschap van de heiligen’ – een
uitdrukking waarvan ik zojuist heb ontdekt
dat die niet in de Schrift voorkomt. Maar
we lezen daar zeker over gelovigen die
‘volhardden in de gemeenschap’ (Hand.
2:42), en over de oproep ons toe te leggen
op gastvrijheid (Rom. 12:13), maar ook de
gastvrijheid niet te vergeten (Hebr. 13:2). Wij
zijn zelfs wel eens meegenomen toen we al
onze zes kinderen nog mee met vakantie
namen. Voor zulke broeders en zusters was
dat echt een offer! Maar ze brachten het
graag, en wij hebben genoten – en zij ook,
dat merkten we. De Heer geeft niet alleen
zegen aan Zijn Tafel, maar ook aan de tafels
in de huizen van de broeders en zusters!
Komende zondag met vakantie? Wie weet
of u deze ervaring mag hebben. Komende
zondag thuis? Misschien goed er bij het
boodschappen doen op zaterdag alvast
rekening mee te houden dat u gasten kunt
krijgen! Namens de redactie, Gerard Kramer

P. Fuzier

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

Bewaar

mij, o

God!

“Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen” (Ps. 16:1).

Wij zien de Heer Jezus in de evangeliën als de
volmaakte Mens en de volmaakte Dienstknecht in
Zijn leven op aarde. Geleid door de Heilige Geest,
heeft David lang van tevoren geprofeteerd over
de gevoelens die het hart van de Heer zouden
vervullen. Dat psalm 16 ons Christus voorstelt,
is zeker. De Bijbel zelf zegt het ons (Hand.
2:25-28; 13:35). God zag de volmaaktheid van
die ene Mens, die hier op aarde rondwandelde
en die Hem volkomen genoegdoening verschafte.
Laten wij dit goddelijke voorbeeld navolgen: “Want
hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor
u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft,
opdat u zijn voetstappen navolgt” (1 Petr. 2:21).
Het is belangrijk dat het eerste vers van psalm 16
een gebed is. Dat was ook het geheim van Christus
tijdens Zijn weg als Mens en Dienstknecht hier op
aarde. Hij ging Zijn weg in een geest van gebed.
Hij zocht voortdurend de gedachten van God en de
kennis van Zijn wil, om daaraan te gehoorzamen.
Hij kende het genot van Zijn gemeenschap.
Lucas toont ons vooral de menselijke kant
van de heerlijkheid van Christus. Als de Zoon
des mensen zien wij Hem dikwijls op aarde
in gebed. Tot zevenmaal toe heeft Lucas dit
voor ons opgetekend, steeds in verschillende
omstandigheden (3:21; 5:16; 6:12; 9:18,28;
11:1; 22:41-45). Daarnaast kennen wij ook het
indringende gebed op het kruis: “Vader, vergeef
hun, want zij weten niet wat zij doen”.
Matteüs, Marcus en Lucas spreken alle drie over:
•

de doop van de Heer in de Jordaan;

•

de roeping van de twaalf apostelen;

•

de verheerlijking op de berg.

In die situaties toont Lucas Hem ook in gebed.
Dit laat ons iets zien van het geheim hoe Hij Zijn
weg op aarde kon volbrengen. Dit is ook voor ons
van het grootste belang, en het leert ons hoe wij
Hem moeten navolgen. Het aanhoudende gebed
en de gemeenschap met God zijn voor ons van
onschatbare waarde.
“Bewaar mij, o God” – dat vroeg de Mens Christus
Jezus. Rondom Hem regeerde het kwaad,
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en de vijand gebruikte zijn macht en zijn listen. Als
de Heer reeds de behoefte voelde om door God
bewaard te blijven, hoeveel te meer moeten wij
dan het belang hiervan beseffen! Als wij de weg
van de volmaakte Mens bezien, dan zijn wij al
gauw geneigd te zeggen dat zo’n volmaakte weg
voor ons niet mogelijk is! Zo proberen wij ons te
verontschuldigen. Hij was de Zoon van God, wij
zijn maar gebrekkige schepselen! Hoewel Hij de
Zoon van God was en nooit heeft opgehouden
dit te zijn, kwam Hij als Mens op aarde. Hij heeft
Zijn weg als Mens in volmaaktheid volbracht voor
Gods aangezicht. Inderdaad kon Hij alleen die
volmaaktheid bereiken, maar de hulpbronnen die
Hem ter beschikking stonden hebben wij ook! Als
wij de gezindheid hebben in Christus te blijven,
behoren wij te wandelen zoals Hij gewandeld
heeft (1 Joh. 2:6).
Eén van die hulpbronnen is het gebed. De Heer
heeft gebeden: “Bewaar mij, o God”. Moeten wij
dit gebed van onze Heer niet steeds op de lippen
nemen? Niet als een ritueel, maar in het diepe
besef van onze zwakheid en van de gevaren die
ons voortdurend bedreigen. Hij is ons volmaakte
Voorbeeld. Wanneer wij doordrongen zijn van
onze zwakheid in een door Satan beheerste
wereld, zullen wij geen stap durven zetten zonder
te vragen: “Bewaar mij, o God”.
De ware Dienstknecht, van Wie psalm 16 en het
evangelie van Marcus spreken, stond vroeg op,
nog diep in de nacht. Hij ging naar buiten naar
een eenzame plaats en daar bad Hij (Marc. 1:35).
Hij leefde voortdurend in gemeenschap met God
en zo leerde Hij als Mens Zijn God en Vader
ook steeds beter kennen. Deze kennis leidt tot
vertrouwen. Zonder vertrouwen is bidden vanuit
het hart onmogelijk. Dan is het alleen maar voor
de vorm en zonder inhoud. Hij kon in waarheid
zeggen: “Bewaar Mij, o God! want Ik betrouw op
U” (SV).
Hoe zou men kunnen vragen bewaard te blijven,
als het oprechte vertrouwen ontbreekt? God is al
ons vertrouwen waard, maar is ons vertrouwen op
Hem wel groot genoeg? Ervaren wij daarom soms
weinig de behoefte en het verlangen om te bidden

Maar zou dat wel in overeenstemming zijn met
die tekst uit Jeremia? “Zo zegt de Here: Vervloekt
is de man die op een mens vertrouwt en vlees
tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt;
hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe,
die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar
staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig,
onbewoond land” (Jer. 17:5-6). Laten wij niet op
het vlees vertrouwen (Fil. 3:3-4). Dat zal bitter
weinig opleveren. Maar Jeremia 17:7-8 vervolgt:
“Gezegend is de man die op de Here vertrouwt,
wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als
een boom, aan het water geplant, die zijn wortels
tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er
hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een
jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat
vrucht te dragen.”
Zo heeft Christus geleefd hier op aarde. Hoewel
wij niet op de mens kunnen vertrouwen, kunnen wij
gelukkig wel ons vertrouwen stellen in broeders en
zusters, trouwe gelovigen die leven met God. Wij
vertrouwen hen naarmate wij bij hen het nieuwe
leven in Christus constateren. Bij hen vinden wij
iets van God en dat wekt vertrouwen. Wat kunnen
wij genieten van deze broederlijke relaties. Maar
dat neemt niet weg dat onze relatie met God nog
veel belangrijker is. Laten wij vooral die relatie in
praktijk brengen. Wij kennen Hem vaak te weinig,
doordat wij niet genoeg in gemeenschap met Hem

leven. In die gemeenschap verwerven wij kennis
en dat leidt tot vertrouwen. God is blij met het
vertrouwen dat de Zijnen in Hem stellen: “Hij kent
hen die op Hem vertrouwen” (Nah. 1:7).
Psalm 16:1 brengt vertrouwen en afhankelijkheid
tot uitdrukking. In het gebed tonen wij ons
vertrouwen op God en wij betuigen daarmee ook
onze afhankelijkheid van Hem. Wij stellen geen
vertrouwen in iemand die wij niet kennen, en wij
willen niet afhankelijk zijn van iemand die wij niet
vertrouwen. Wij kennen nog zo weinig het leven
in afhankelijkheid van God. De omstandigheden
kunnen voor ons een reden vormen om niet echt
afhankelijk te willen zijn van God alleen. Dat komt
doordat wij onze God en Vader niet voldoende
kennen. De volle rijkdom van deze kennis krijgt
men alleen door een levende relatie met Hem. De
evangeliën en de psalmen laten ons de Heer zien,
die Zijn weg in verbondenheid met God ging en
die ons volmaakte Voorbeeld is. Als wij dat van
Hem willen leren, dan kunnen wij op onze beurt
het gebed uitspreken: “Bewaar mij, o God, want ik
heb tot U de toevlucht genomen.”
Gemeenschap, kennis, vertrouwen, afhankelijkheid
zijn nauw met elkaar verweven. Laten wij daarom
in gemeenschap met God leven. Laten wij die
gemeenschap zoeken en aanleren, want dit is
belangrijker dan wat dan ook. Gemeenschap met
God, dat is het uitgangspunt; dan leren wij Hem
werkelijk kennen. En als wij Hem kennen en op
Hem ons vertrouwen stellen, dan kunnen wij (in
afhankelijkheid van Hem) voorspoedig onze weg
gaan. Zo kunnen wij de volmaaktheid van ons
grote Voorbeeld weerspiegelen, en met Hem uit
de grond van ons hart zeggen: “Bewaar mij, o
God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.”

God is al ons vertrouwen waard

zoals de volmaakte Mens dat deed: “Bewaar mij, o
God”. Wij stellen ons vertrouwen eerder op andere
mensen en op onszélf. Als wij zo tekortschieten
in ons vertrouwen op God, dan komt dat doordat
wij Hem zo weinig kennen. David zei: “Daarom
vertrouwen op U wie uw naam kennen” (Ps. 9:11).
Om iemand te vertrouwen, moeten wij hem eerst
leren kennen. In het dagelijks leven stelt niemand
zijn vertrouwen in iemand die hij niet kent. Vaak
stellen wij ons vertrouwen in iemand die wij al
kennen als een betrouwbaar persoon.

Bestudeert de Schriften

Vragen:

De priester Sadok (1 Kon. 1:39).
Antwoorden:

Wie stuurden er spionnen om de Heer Jezus
na te gaan?

1.

3.

Het evangelie naar Johannes.

In welk evangelie wordt de discipel Johannes
niet bij name genoemd?

2.

2.

De schriftgeleerden en overpriesters (Luc.
20:19-20).

Welke priester heeft koning Salomo gezalfd?

3.

1.
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Hugo Bouter

Eredienst en
Avondmaal
“Kijkt u naar Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap
met het altaar?” (1 Kor. 10:18).

Over spontane dankgebeden...

1. Eredienst en offerdienst
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Veel christenen vereenzelvigen het begrip
‘eredienst’ met de bediening van het Woord van
God, ingebed in een bepaalde vastgestelde
liturgie. Bijbels gezien is het echter veeleer de
Avondmaalsviering aan de Tafel des Heren.
Eredienst is in feite lofofferdienst, het aan God
offeren van ‘geestelijke offeranden’ (vgl. 1 Kor.
10:21; Hebr. 13:15; 1 Petr. 2:5; Openb. 1:5vv.).
Wanneer op spontane wijze dankgebeden
worden uitgesproken voor het volbrachte werk
van Christus, wanneer de liefde van de Vader en
de Zoon wordt bezongen in liederen van lof en
dank, wanneer de harten van de gelovigen zijn
vervuld met aanbidding die soms niet in woorden
is uit te drukken, dan verrichten zij eredienst.
Dan aanbidden zij de Vader in geest en waarheid
(Joh. 4:23vv.). Dan dienen zij God door de Geest
van God (Fil. 3:3). Dan naderen zij als priesters
in het heiligdom, in de directe tegenwoordigheid
van God, met een waarachtig hart en in volle
zekerheid van het geloof (Hebr. 10:19vv.).
In meer algemene zin is trouwens het héle leven
van een christen een lofofferdienst, een ‘eredienst’,
die welgevallig is voor God. De Schrift zegt dit zelf:
‘Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen
van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende
offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, [dat
is] uw redelijke dienst’ (Rom. 12:1; de NBG-vert.
gebruikt hier het woord ‘eredienst’). Ons leven in
het vlees, ons bestaan in het lichaam, dienen wij
helemaal aan God te wijden. Dat is onze redelijke
eredienst, onze verstandelijke godsdienst. Het
woord dat hier voor ‘offerande’ wordt gebruikt,
betekent letterlijk ‘slachtoffer’. Het duidt elders
in het Nieuwe Testament de dierenoffers aan die
onder het Oude Verbond werden geofferd. Tevens
wordt het gebruikt voor het werk van Christus
op het kruis als de vervulling van de levitische
offeranden (Ef. 5:2; Hebr. 9:23). God heeft recht
op ons leven, op onze toewijding, op onze dienst.

Als verlosten door het kostbare bloed van
Christus zijn wij een volk dat uitsluitend aan God
toebehoort, een koninkrijk van priesters en een
heilig volk (vgl. Ex. 19:5-6; Tit. 2:14).
2. De parallel met Israël
Maar in engere zin opgevat hebben de begrippen
‘eredienst’ en ‘offerdienst’ natuurlijk betrekking op
de lofprijzing van God door Zijn volk. De parallel
met Israël maakt dit duidelijk. Zoals Israël God
ontmoette bij de tent der samenkomst in de
woestijn, en later bij de tempel in het Beloofde
Land, om Hem met hun offeranden te dienen en
te eren, zo mogen christenen God ontmoeten in
hun samenkomsten, Hem aanbidden en Hem
hun offers van lof en dank aanbieden (vgl. 1 Kor.
14:25; 2 Kor. 6:16).
Vandaar dat de eredienst van Israël ook van
grote typologische waarde voor ons is. De
oudtestamentische offers wijzen op verschillende
facetten van het ene, volmaakte offer van Christus.
Wanneer wij nu als gelovigen samenkomen om,
bij de tekenen van brood en wijn, terug te denken
aan dat offer, brengen wij God onze lofoffers en
offeren wij dus ‘slachtoffers van lof’. Zoals de
Israëliet God ontmoette bij het brandofferaltaar
in de voorhof, zo ontmoet de gelovige nu God de
Vader en Christus bij de Avondmaalsviering aan
de Tafel des Heren (1 Kor. 10:16-18; Hebr. 13:10).
De bijbelse inhoud van het woord ‘eredienst’
wordt dus nader omschreven door woorden als
‘lofofferdienst’, ‘priesterdienst’ en ‘altaardienst’. Bij
de Avondmaalsviering naderen de gelovigen als
priesters tot de Tafel des Heren – het ‘christelijke’
altaar – om hun offeranden van lof en dank te
brengen. Wij denken dan speciaal aan Christus als
de Gestorvene, als het geslachte Lam. Dit brengt
ons tot aanbidding nu al hier op aarde, zoals dat
straks in de hemel tot in eeuwigheid het geval zal
zijn (zie Openb. 5:6vv.).

Ongetwijfeld is Christus ook als de Opgestane
in ons midden, als Degene die dood geweest is
maar die nu levend is tot in alle eeuwigheid. Zó
verscheen Hij namelijk op de eerste dag van
de week aan Zijn discipelen en kwam Hij in hun
midden (Joh. 20:19vv.; vgl. Openb. 1:18). Maar
hierbij toonde Hij hun Zijn doorboorde handen en
Zijn doorstoken zijde. Op die manier vroeg Hij hun
aandacht voor de zichtbare tekenen van Zijn lijden
en sterven.

Evenzo herinnert Christus ons iedere eerste dag
van de week – dus op de dag van Zijn opstanding
uit de doden – bij de tekenen van brood en wijn aan
de dood die Hij moest smaken. Wij verkondigen
Zijn dood, totdat Hij komt om ons in te voeren in
de eeuwige rust. Hij bepaalt ons door de werking
van Zijn Geest bij de geweldige resultaten van
Zijn werk. Daarbij heft Hij Zelf de lofzang aan in
het midden van de Gemeente, tot eer van God
de Vader (Hebr. 2:12; vgl. Ps. 22:23). Als ware
‘priesterzonen’ en ‘tempelzangers’ bezingen wij
Gods lof. Christus Zelf is onze Hogepriester, die
dienst verricht in het hemelse heiligdom; en wij
mogen door Hem als een heilig priesterdom met
onze lofoffers tot God naderen.
In de kerken van de Reformatie ligt grote
nadruk op de bediening van Gods Woord; het
aspect van de gezamenlijke offerdienst is daar
sterk bij ten achter gesteld. Het katholieke
altaar is immers vervangen door de kansel, de
predikstoel. Wanneer de lofofferdienst en de
Avondmaalsviering weer centraal wordt gesteld in
het gemeentelijk leven, kan men echter evengoed
in eenzijdigheden vervallen, bijvoorbeeld doordat
men de woordbediening of andere samenkomsten
– zoals een bidstond of bijbelstudiesamenkomst –
gaat onderwaarderen.

...en liederen van lof en dank

3. Christus, de Bedienaar van het heiligdom

Advertentie
Nieuwe uitgave:
Reisgenoten en tijdgenoten
van Paulus en van Johannes
door Peter Cuijpers
Reisgenoten en tijdgenoten van de apostel
Paulus en van de apostel Johannes! We hebben
hier te maken met broeders in de Heer en met
dienstknechten van God, maar helaas ook met
bedriegers en dwaalleraars.
In dit boekje komen diverse namen van bekende
en minder bekende broeders en dienstknechten
voor de aandacht. Maar we zullen het ook hebben
over bedriegers en valse leraars, dienaars van de
tegenstander. Dit is belangrijk onderwijs voor de
eindtijd.
Paperback 60 pag. EUR 5,95
ISBN: 9789070926908 Uitgave: Boeken om de
Bijbel / Johannes Multimedia
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Deel 30

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 9

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

Gebed en verootmoediging

Toen Ezra vernam wat er onder het volk was
gebeurd, scheurde hij zijn kleed en zijn mantel.
Hij trok het haar van zijn hoofd en zijn baard uit.
Hij zat verbijsterd neer. Wat een trouwe man!
Diep voelde hij de schuld van het volk. Met zijn
hele ziel beleefde hij de toestand van zijn volk.
En een heilige verontwaardiging maakte zich van
hem meester. Wat het laatste betreft, vinden wij bij
hem iets van de grote Meester, die met een heilige
toorn bedroefd kon zijn over de verharding van het
hart van het volk (Marc. 3:5).
Het is niet goed als een christen niet toornig
kan zijn. Natuurlijk wordt niet een toornigheid
bedoeld in de zin van boosheid; want dan wordt
tegen ons gezegd dat we alle boosheid moeten
afleggen; maar er is sprake van toorn in de zin
van heilige verontwaardiging. Zoals Paulus zegt:
“Wordt toornig, en zondigt niet; laat de zon over
uw toorn niet ondergaan; en geeft de duivel geen
plaats” (Ef. 4:26). Wanneer een gelovige het
kwaad en de ongerechtigheid kan aanzien zonder
verontwaardigd te worden, is er bij hem weinig
gevoel voor de heiligheid en rechtvaardigheid
van God. Zo iemand zal dan ook in de regel
niet zo zwaar tillen aan zijn eigen kwaad en
ongerechtigheid. Maar laten wij niet vergeten dat
God tegen de zonde toornt, en dat ook wij dus
de plicht hebben dat te doen. Bij ons bestaat
het gevaar dat de verontwaardiging vermengd
wordt met iets van onszelf, dingen van het vlees.
Maar wij moeten toornig zijn en niet zondigen;
wij kunnen het nooit lang volhouden zonder te
zondigen, vandaar de vermaning dat de zon over
onze toorn niet mag ondergaan.
Maar Ezra was niet alleen verontwaardigd.
Hij was tevens bedroefd. En ook dit wordt bij
ons vaak gemist. Onder de dingen, die Gods
uitverkorenen als heiligen en geliefden moeten
versieren, behoort ook innige ontferming (Kol.
3:12). Als een christen niet bedroefd kan zijn over
de verkeerde toestand van de Gemeente, of van
de een of andere kring, of broeder, dan is dit een
bewijs van weinig meegevoel, misschien wel van
eigengerechtigheid. God is met innige ontferming
bewogen over hen die afgeweken zijn. Zouden wij
dan niet met innig meegevoel jegens hen vervuld
zijn?
Bij Ezra was deze gezindheid te vinden. En hij
was extra bedroefd en verontwaardigd, omdat niet
alleen het hele overblijfsel (priesters en Levieten
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inbegrepen) zich met de volken had vermengd,
maar de oversten en de leiders van het volk
waren voorgegaan in deze trouwbreuk (vs. 1-2).
Dát vooral deed Ezra de kleren scheuren, en als
in diepe rouw verbijsterd neerzitten. Wat ernstig!
Ja, voorgangers kunnen ons het Woord van
God prediken; en dan is hun gemis een groot
verlies. Maar zij kunnen ons ook voorgaan op een
verkeerde weg. En zó was het hier.
Was er een middel tot herstel? Zeer zeker. En Ezra
kende dit middel. Persoonlijke verootmoediging
was het; in de verwachting dat dan ook het geheel
zich zou verootmoedigen, en op die manier het
kwaad zou worden weggedaan. Zo moet het
altijd zijn. Wij moeten niet dadelijk handelen, als
wij het kwaad zien, maar er bedroefd over zijn en
onze medeschuld belijden, om pas daarna met
verontwaardiging ertegen te getuigen. Is het niet
mooi, dat trouwe mannen als Daniël en Ezra zich
zo volkomen één maakten met het kwaad? God
ziet neer op de verbroken geest; een verbroken en
verbrijzeld hart veracht Hij niet.
Ezra besefte het: als God naar recht handelde,
was alles verloren. En daarom boog hij zich voor
God en bad. Was God niet Degene die toornde
over het kwaad, maar die ook vol barmhartigheid
was? Ezra kende Hem. Hij zei telkens: “Mijn God!”
Hij bukte op de knieën en breidde de handen uit
tot de Here zijn God (vs. 5-6). Het was zijn eigen
God; de God die hij kende uit ervaring; de God
van wie hij alles verwachtte en met wie hij kon
spreken over de droevigste dingen; tot wie hij dus
ook kon gaan met deze verdrietige zaak. Wat is
het heerlijk, zoals Paulus te kunnen zeggen: “Mijn
God zal in al uw behoeften voorzien!” (Fil. 4:19).
Maar dan moeten wij eerst hebben ondervonden
dat God in onze eigen behoeften heeft voorzien.
Daarom is de omgang met God zo belangrijk! Het
dient onszelf, en dan kunnen wij anderen erdoor
tot zegen zijn.
De eerste uitwerking van Ezra’s smart was deze,
dat allen die voor de woorden van de God van
Israël beefden, zich bij hem voegden. In het begin
waren het slechts enkelen, maar langzamerhand
breidde hun aantal zich uit. Zo gaat er een invloed
van ons op anderen uit, als wij persoonlijk in de
juiste gezindheid wandelen voor Gods aangezicht.
Het is van groot belang dit ernstig te overwegen.

Gerard Kramer

Druivensap of wijn
bij het Avondmaal?

Verwerking van druiven
Voordat we kijken naar enkele argumenten die
aan de Schrift en de Joodse traditie ontleend zijn,
is het goed iets te weten over de manier waarop
de druivenoogst in het oude Israël werd verwerkt.
Een deel van de druivenoogst werd meteen
gedroogd en tot koeken samengeperst. Zulke
gedroogde druiven konden tamelijk lang bewaard
worden. Het sap van de druiven kon echter niet
bewaard worden. Dit is een belangrijk punt bij het
beantwoorden van de vraag of de Heer Jezus bij
de instelling van het Avondmaal een beker gevuld
met wijn of een beker gevuld met druivensap
heeft gebruikt. Als de Heer druivensap heeft
gebruikt, dan moeten vanaf de oogst in oktober
tot aan het Paasfeest in april de druiven of het
druivensap bewaard gebleven zijn. Dit was echter
ten enenmale onmogelijk. In een warm land
als Israël kan men druivensap hoogstens twee
dagen bewaren. Daarna begint het te gisten en is
het proces op gang gekomen, waardoor het sap
uiteindelijk wijn zal worden. Het sap van de druiven
werd in stenen vaten of in leren zakken bewaard.
Vanwege het gistingsproces moest het sap van de
druiven in nieuwe leren zakken bewaard worden.
Oude leren zakken waren niet elastisch meer en
zouden als gevolg van het gistingsproces gaan
scheuren. Dit lezen wij ook in Matteüs 9:17.

Druiven persen in wijnpers

Hier zien we ook de aanduiding ‘nieuwe (of: jonge)
wijn’ (Gr. oinos neos). Deze aanduiding ‘nieuwe
(of: jonge) wijn’ was het woord dat men in Israël
gebruikte voor het pas geperste druivensap. Het
was nog niet gegist, er zat nog geen alcohol in.
Wij zouden dit ‘druivensap’ noemen. Dus alleen
als de Bijbel spreekt over ‘nieuwe wijn’ is er sprake
van druivensap. Als de bijbelschrijvers het woord
‘wijn’ (Gr. oinos) gebruiken, is er geen sprake van
druivensap, maar gaat het over een alcoholische
drank.
Uitlegkundige argumenten
De uitlegkundige argumenten zijn de volgende:
In geen van de drie beschrijvingen over de
instelling van het Avondmaal (Matt. 26:26-30;
Marc. 14:22-26 en Luc. 22:19-20), en ook niet
in Paulus’ beschrijving in 1 Korintiërs 11:23-26,
wordt vermeld waarmee de beker was gevuld. Uit
de beschrijving in de drie genoemde evangeliën
blijkt echter dat de instelling van het Avondmaal
direct volgde op de viering van het Pascha.
Speciaal Lucas 22:18 maakt duidelijk dat de
beker – dezelfde als eerder voor het Pascha werd
gebruikt; zie vers 19 – gevuld was met ‘de vrucht
van de wijnstok’ (vgl. Matt. 26:29; Marc. 14:25).
‘Dat kan dus best druivensap zijn geweest’, zou
iemand kunnen zeggen. Dat dit niet zo was, blijkt
niet alleen uit het eerste deel van dit artikel, maar
ook uit wat wij via de Joodse traditie weten over
de manier waarop het Pascha werd gevierd in de
eerste eeuw. Daar werd expliciet wijn gedronken,
en bij het Joodse woordgebruik (de aanduiding
‘vrucht van de wijnstok’) dat daarop doelt, sluiten
de evangelisten in hun beschrijving nauw aan.
Overal waar verder over wijn in het Nieuwe
Testament wordt gesproken, gaat het over gewone
wijn (met alcohol dus), waarvan men dronken kon
worden (Ef. 5:18; vgl. ook 1 Tim. 3:8; Tit. 2:3), en
waarmee men dus matig diende te zijn.
Bij het schrijven van dit artikel heb ik dankbaar
gebruik gemaakt van een verhelderende anonieme
studie over wijn in de Bijbel, die te vinden is onder
de link http://www.triomfatorkapel.nl/html_preken/
pr990620.htm

WoordStudie

Heeft de Heer bij de instelling van het Avondmaal
wijn gebruikt, of was het druivensap? Deze vraag
werd mij onlangs gesteld. Hieronder doe ik een
poging een antwoord te formuleren.
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

Elia

en

Achazja
2 Koningen 1

“Zo zegt de Here: Is er dan geen God in Israël, dat u boden zendt om Baäl-Zebub,
de god van Ekron, te raadplegen?” (vs. 6).

De verkeerde wegen die Achazja bewandelde (zie
1 Kon. 22:53), brengen Gods tucht over hem. Hij
krijgt een ongeluk en komt ziek op bed te liggen.
Vaak is dat de plaats waar een mens gelegenheid
krijgt zijn weg te overdenken. God maakt daar
graag gebruik van om mensen op Hemzelf te
wijzen. Bij Achazja gaat het anders. Zijn ziekbed
maakt duidelijk waarvan hij zijn heil verwacht. Hij
wendt zich tot de afgod van Ekron, een stad van
de Filistijnen. Een van de ergste dingen die een
mens een ander kan aandoen, is hem volstrekt
negeren. Deze belediging ondergaat God van de
kant van de leider van Zijn volk Israël.

luister naar en spreek tot God

Online
8

Ger de Koning

Achazja laat trouwens niet eens vragen of de afgod
hem wil genezen. Hij wil weten hoe het met hem
afloopt. Hij vraagt om een toekomstvoorspelling.
Eerder dan hij verwacht, krijgt hij antwoord.
God geeft Elia opdracht Achazja te vertellen
hoe God zijn toekomst ziet. De boden brengen
de boodschap over. Die boodschap is een
indringende vraag die Achazja tot inkeer had
moeten brengen: “Is er dan geen God in Israël...?”
De Heer wil ook ons door allerlei gebeurtenissen
die ons overkomen steeds erop wijzen dat Hij er
is, en dat wij met alles naar Hem mogen gaan. Hij
wil ons er tevens op wijzen onze verwachting niet
te stellen op mensen of methoden om te weten
hoe iets zal verlopen.
Op de vraag van de koning hoe de man die de
boodschap doorgaf eruit zag, beschrijven de
boden hem. Elia moet door zijn kleding een unieke
verschijning zijn geweest. Kunnen de mensen
ook aan onze houding en ons gedrag zien dat we
geen deel uitmaken van deze wereld, die in het
boze ligt? En laten wij ons te midden van een
christenheid waar het denken van de mens alles
bepaalt, niet door dit denken meeslepen? Kan
God ons gebruiken om een duidelijk getuigenis te
geven van Hem, dat Hij er is? Uit de beschrijving
trekt Achazja de juiste conclusie dat hij met Elia
te maken heeft. Dat verandert hem echter in geen
enkel opzicht. Hij volhardt in zijn goddeloosheid.
Hij stuurt een hoofdman met vijftig soldaten op
pad om Elia gevangen te nemen.

Denkt hij soms in zijn bijgeloof, dat als hij Elia
heeft uitgeschakeld, hij dan ook geen last meer
van de woorden van Elia zal hebben? Achazja
blijft blind voor de God van Israël, die door middel
van Elia heeft gesproken.
Elia bevindt zich op een bergtop, een juiste
plaats voor een man Gods: afgezonderd van
een goddeloze omgeving, en dichtbij God. De
hoofdman spreekt hem wel aan met de woorden
‘man Gods’, maar zonder de inhoud daarvan te
beseffen. Hij geeft een bevel. Dat is niet alleen
een herhaling van de opdracht van de koning,
maar toont aan dat de goddeloosheid van de
koning hem ook kenmerkt. Evenals op de Karmel
laat Elia vuur neerdalen van de hemel. Alleen is
er nu geen offer! Het vuur verteert de hoofdman
en zijn vijftigtal. Achazja blijft onbekeerlijk. Nog
eens stuurt hij een hoofdman met zijn vijftigtal.
Deze handelt ook in de geest van zijn voorganger
en zijn koning. Het bevel wordt nog aangescherpt.
Deze hoofdman ondergaat hetzelfde oordeel als
zijn voorganger.
Achazja blijft onbekeerlijk. Hij stuurt een derde
hoofdman met zijn vijftigtal. Deze man geeft blijk
van een andere gezindheid. Hij erkent het oordeel
over zijn beide voorgangers. Hij beseft dat alleen
genade hem en zijn vijftigtal kan redden en doet
daarop een beroep. Dan gaat Elia mee. Elia heeft
namens God niets anders te zeggen dan wat hij
al gezegd had. Bij dit alles is er geen teken van
berouw bij Achazja, en zo sterft hij.
Lees nu nog een keer 2 Koningen 1.
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat
zelf aanvullen: ‘Heer, ik weet dat het nu niet de
tijd is om vuur van de hemel te laten neerdalen.
Toen de discipelen zoiets wilden doen omdat men
U beledigde, zei U dat ze niet wisten van welke
geest ze waren (Luc. 9:54-55). Wanneer U wordt
beledigd of het mijzelf overkomt, helpt U mij dan
om op die manier te reageren’.

Marco Bouter

dan een lied

Iets uit het leven van H.C. Voorhoeve

Wat is het geweldig om de Heer Jezus te kennen,
niet alleen als onze Verlosser maar ook als onze
Heer. Ik zou graag iets willen vertellen over de
geestelijke strijd van een broeder van het eerste
uur, Hermanus Cornelis Voorhoeve (1837–1901),
en het lied dat hij dichtte nadat hij zekerheid
van het geloof in Christus had gevonden.
Br. Voorhoeve trouwde met Sophia Linde uit
Duitsland, nadat zij tot geloof gekomen was door
zijn prediking. Zij kregen 12 kinderen, 6 zonen en
6 dochters en zij woonden in Rotterdam en later in
Den Haag.

achterbuurten van Rotterdam. Hij kwam in contact
met een aantal gelovigen, en door aanhoudend
Schriftonderzoek verdiepten zich hun inzichten en
overtuigingen. Hij schreef eens aan een vriend:
‘O, als ik terugzie op alles wat de Heer aan mij
gedaan heeft van begin af, zonder dat ik mij eraan
stoorde, dan mag ik wel uitroepen: Wat is de Heer
toch genadig! Ja, er is nu vrede voor mij door
het bloed van het kruis, en de Heer heeft mij Zijn
vrede gegeven die alle verstand te boven gaat’.
Uit brieven van die tijd blijkt steeds weer hoe
gelukkig hij geworden was, ook al wist hij dat er
nog veel tegen de zonde gestreden moest worden,
dat het geloof versterkt en de liefde hechter moest
worden, dat de hoop nog flauw en zwak was, maar
ook dat niets of niemand hem meer rukken kon uit
de hand van de Vader en van de Zoon. Hij heeft in
totaal 20 liederen geschreven en ook vele liederen
vertaald. Zijn arbeid heeft een grote invloed gehad
op veel gelovigen.
Zalig, zalig te geloven,
dat ik Jezus heb tot Heer.
Als mijn Heiland Hem te loven,
lief te hebben immermeer.
Hij verbrak de slavenboeien,
Hij gaf rust aan ’t moede hart.
Laat de stormen dan maar loeien,
Hij schenkt vrede zelfs in smart.

Al op jonge leeftijd sprak Herman met zijn vader
over de Bijbel, en zijn vader zag in hem een
predikant. Herman ging naar het Gymnasium en
slaagde met mooie cijfers. Op dat moment had hij
niet de moed en de lust om voor predikant te gaan
studeren, hij voelde dat hem ontbrak wat naar zijn
overtuiging een predikant behoorde te bezitten:
levensverandering in Christus. Hij verlangde
er wel naar. Graag speelde hij ‘kerkje’ met zijn
jongere broers en zusjes. Hij was goed van de
tongriem gesneden, maar zijn hart zat nog niet
op de goede plek; daarom was zijn hoofd meer
met aardse vooruitzichten vervuld. Hij begon met
werken in de bankierszaak van zijn vader. Dit was
van korte duur. Herman nam op 19-jarige leeftijd
de Heer Jezus aan als zijn Heer en Heiland,
en begon al snel als evangelist te werken in de

Welgemoed en blij te leven,
ook in ramp en tegenspoed,
ja, dat wil de Here geven
aan ’t gelovig, stil gemoed.
Welk een heil is mij beschoren,
voor de hemel toebereid,
door de Vader uitverkoren
Tot een eeuw’ge heerlijkheid.
Eeuwig zal ik mij verblijden,
vrij van zonde, moeite en pijn.
van verdrukking, angst en lijden,
eeuwig zal ‘k bij Jezus zijn.

Zalig hij die in uw armen, Heer Jezus, eeuw’ge vrede vond

Meer

Lied 70 uit de bundel ‘Geestelijke liederen’
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Kris Tavernier

Lot,

de onzichtbare rechtvaardige

Genesis 12, 13, 19
John Martin (1789-1854)

Lot was een rechtvaardige...

De titel van dit artikel is een beetje eigenaardig.
Het is vanzelfsprekend niet mijn bedoeling te
zeggen dat Lot onzichtbaar was, maar wel dat
het rechtvaardig zijn van Lot onzichtbaar was.
De naam ‘Lot’ betekent: ‘bedekking, sluier’. En
zo was zijn rechtvaardigheid bedekt, versluierd
en daardoor ook onzichtbaar en onmerkbaar.
Als Petrus ons niet verzekerd had dat Lot
een rechtvaardige was, dan zouden we daar
waarschijnlijk helemaal niet zo over denken: “Als
Hij de rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te
lijden had door de wandel in losbandigheid van
de zedelozen; (want deze rechtvaardige heeft,
toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn
rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld
en met hun wetteloze werken)” (2 Petr. 2:7-8).
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Tot drie keer toe zegt Petrus dat Lot rechtvaardig
was, om duidelijk te maken dat hij dat inderdaad
ook was. Wanneer je het leven van Lot bekijkt,
dan lijkt het daar niet op. Hij was werkelijk een
rechtvaardige, maar er was in de praktijk van zijn
leven niet veel van te zien. Eerst was hij slechts
een meeloper, hij volgde Abram; en zodra hij
zijn eigen weg ging, liep het helemaal fout. Wij
kunnen ons voordeel ermee doen door zijn leven
te overdenken en er de nodige lessen uit te leren.
Lot, de meeloper
Genesis 12. De geschiedenissen van Abram en
Lot beginnen gelijktijdig. Het wordt echter vrij snel
duidelijk dat Lot vooral achter Abram aanloopt:
‘en Lot ging met hem’ [d.i. met Abram] (Gen.
12:4; 13:1, 5). Van Abram kunnen we trouwens
ook zeggen dat hij eerst een meeloper was. Het
was immers Terach, de vader van Abram en
grootvader van Lot, die hen deed wegtrekken
uit Ur: “En Terach nam zijn zoon Abram en Lot,
de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn
schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram; en
hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om
te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen te
Haran en bleven daar” (Gen. 11:31).
Het ging bij Abram dus ook niet zo goed in het
begin. We krijgen de indruk dat Terach degene
was die het initiatief nam en het vertrek uit Ur
bewerkstelligde. En dit gebeurde ondanks het feit
dat God in Ur reeds aan Abram was verschenen
(Hand. 7:2). De correcte lezing van Genesis 12:1
is dan ook: “De HERE nu had tot Abram gezegd”

(vgl. SV). De reis ging naar het land Kanaän,
maar ze bleven steken in Haran. Daarmee waren
ze wel een heel stuk op weg, maar nog niet op
hun bestemming aangekomen. De reden voor
dit oponthoud in Haran weten wij niet. Er zijn
wel enkele vermoedens. Hoe het ook zij, pas na
de dood van Terach vertrok Abram naar het land
waarvan God gesproken had (Gen. 12:4). Deze
keer kwamen ze wel in het land (vs. 5). Er valt
natuurlijk veel te zeggen over Abram, maar wij
richten ons in dit artikel op Lot.
Zolang Abram alleen mee op weg ging met
Terach, kwam hij niet op zijn bestemming. Pas
toen Abram afscheid had genomen van zijn vader
en in het land Kanaän was aangekomen, kon God
verder met hem aan de slag. Toen verscheen
Hij opnieuw aan Abram, en Abram werd een
aanbidder (vs. 7). Met Lot verliep het veel slechter.
Lange tijd was hij meegereisd met Terach en
Abram, daarna met Abram. Aanvankelijk waren zij
allen afgodendienaars geweest (Joz. 24:2). Maar
Abram was nu een dienstknecht en een aanbidder
van de ware God geworden. Ook Lot had zich
kennelijk afgekeerd van de vroegere afgoden en
voor de levende God gekozen, anders zou hij
geen rechtvaardige worden genoemd. Maar veel
verder kwam hij niet. Het lijkt erop dat hij God
alleen kende via Abram, doordat hij met Abram
meereisde. Toen Lot eenmaal op eigen benen
kwam te staan, ging het bergafwaarts met hem.
Wat een belangrijke les voor gelovigen vandaag
de dag: ‘Ben je een meeloper of ken je de Here
God ook persoonlijk?’ Natuurlijk is het goed om
samen met broeders en zusters de geloofswandel
te beleven. Maar het is verkeerd om alleen maar
achter broeders en zusters aan te gaan. Waar
was Lot, toen Abram altaren voor de Here bouwde
(Gen. 12:7-8; 13:4)? Genesis 13:5 begint met de
woorden: ‘En ook Lot’. Hoe mooi zou het geweest
zijn als we daaropvolgend hadden kunnen lezen,
dat hij ook daar de naam des Heren aanriep.
Echter, we lezen van Lot dat hij ‘schapen en
runderen en tenten’ had. Daar was op zich niets
verkeerd mee, Abram had dat ook allemaal. Maar
waarom bouwde Lot zelf geen altaren, waarom
riep hij zelf niet de naam des Heren aan, waarom
werd hij zelf geen aanbidder? Was het omdat hij
slechts meeliep?

Genesis 13. Uiteindelijk was het moment
gekomen dat Lot moest bewijzen hoe het nu met
zijn hart was gesteld. De conflicten tussen zijn
eigen herders en die van Abram dwongen hem
zich van Abram af te scheiden (Gen. 13:6vv.). Het
eerste dat we moeten opmerken, is dat er geen
‘geestelijke gezindheid’ bij hem te bespeuren viel.
Het was Abram, die naar Lot toeging opdat er
verder geen twist zou zijn (vs. 8). Het was Abram,
die aan Lot de keuze liet waar zij beiden naartoe
zouden gaan (vs. 9).
Hierdoor viel meteen reeds op hoe ‘eigengereid’
Lot was. Hij hield geen rekening met zijn oom
Abram, en nog veel minder met God. Hij zocht
alleen het goede voor hemzelf. Zo zijn er vandaag
de dag helaas ook veel gelovigen, die alleen aan
hun eigenbelang denken en niet aan dat van de
ander (zie Fil. 2:3). Nog minder denken ze aan
de belangen van God. Hun gebeden zijn lijsten
vol verlangens voor henzelf, maar waar blijft de
aanbidding voor God daarin?
Daarna kwam het wereldsgezinde hart van Lot
pas echt openbaar. Toen hij eens goed keek naar
de hele streek van de Jordaan, bemerkte hij dat
deze rijk aan water was. De beschrijvingen in vers
10 zijn opvallend: ‘(...) als de hof des Heren’, ‘als
het land Egypte’. Lot zocht zijn eigen paradijs
op aarde. Alleen was het geen paradijs zoals in
Genesis 3, een plaats waar de rust van God werd
gekend en genoten. Sodom was een plaats waar
slechte en zondige mensen leefden, een plaats
waar God alleen met Zijn oordeel kon komen. In
Zijn genade probeerde God wel mensen uit die
plaats te redden (zie Gen. 19:12), maar het einde
van Sodom stond al vast, zoals in Genesis 13:10
reeds doorklinkt.

vestigen en ons bij hen voegen. Dan kunnen we
niet tot zegen zijn.
Toen Lot naar de streek van de Jordaan keek,
vergeleek hij die ook met het land Egypte. Daar
was hij eerder met Abram geweest (Gen. 12:1020). Het land zag er even vruchtbaar uit. In Egypte
was ook voedsel te vinden, terwijl er elders
hongersnood was. Egypte echter is een beeld van
de wereld die het goed heeft, doch buiten God
om. Lot ging zijn weg zonder God.
Er is nog een derde opmerkelijke mededeling, en
dat is dat ‘Lot opbrak naar het oosten’ (vs. 11). Zo
ging hij weg van het aangezicht van God, precies
zoals Kaïn eens deed (Gen. 4:16). Waarop zijn
onze ogen gericht? De keuze die Lot maakte
en de manier waarop hij de dingen bekeek,
werden bepaald door zijn ogen en door zijn hart
(vs. 10). Lot sloeg zijn ogen op, maar niet hoog
genoeg. Laten wij onze ogen maar hoog genoeg
opslaan: naar de dingen die boven zijn en niet
naar de dingen die beneden zijn – niet naar de
zichtbare dingen van deze wereld, maar naar de
werkelijkheid van God, zoals ook Abraham deed
(Hebr. 11:10). De keuze die Lot maakte, bepaalde
voor een groot deel zijn verdere levensloop. Die
ene verkeerde keuze, waarop hij niet terugkwam
maar waarin hij veeleer volhardde, leidde tot een
triest vervolg.
Wat een verschil met Abram, die liever de woestijn
inging met God dan het vruchtbare land te kiezen
zonder God. Onmiddellijk nadat Lot zich van
Abram had afgescheiden, sprak de Here dan ook
weer tot de aartsvader. En Abram bouwde zijn
derde altaar (Gen. 13:18).
Lot, geen vreemdeling en bijwoner

Dat God Sodom en de omliggende steden zou
verwoesten, wist Lot natuurlijk niet. Maar hij had
wel kunnen weten dat God een dergelijke boosheid
niet zou blijven tolereren (vgl. Gen. 6:5vv.). Hij
wist immers welke mensen daar woonden en dat
zij zeer slecht en zondig waren, want ze waren
reeds eerder door het land getrokken (Gen. 12:6).
Lot was bereid om het er allemaal bij te nemen,
hoewel hij zelf aan hun praktijken geen deel had.
Zijn dochters blijken immers geruime tijd later nog
maagdelijk te zijn, terwijl ze reeds verloofd waren
(Gen. 19:8,14). Er is dus toch nog iets positiefs te
zeggen over Lot en zijn gezin. Het morele bederf
doet echter ongetwijfeld zijn werk als we in Sodom
wonen, zoals uiteindelijk ook blijkt bij de dochters
van Lot.

Genesis 19. Terwijl Abraham door het geloof
als een vreemdeling in het land woonde (Hebr.
11:9,13), ging Lot zich voorgoed vestigen in
Sodom. Stapsgewijs gleed hij weg. Lot deed steeds
meer water bij de wijn, totdat er uiteindelijk geen
wijn meer te proeven was. Van zijn gerechtigheid
was nauwelijks nog iets zichtbaar. Even flakkerde
het licht ervan nog op toen hij de twee mannen in
bescherming nam, maar de bewoners van Sodom
kenden Lot niet als zodanig. Op dat moment bleek
ook dat ze Lot niet langer wilden verdragen. Als
hij niet echt met hen wilde meedoen, dan moeten
ze hem niet langer (vs. 9). Hoe moet de ziel
van de rechtvaardige Lot gekweld zijn door de
voortdurende tweestrijd tussen zijn rechtvaardige
verlangens en de bekoring van het wereldse
Sodom. Hij was een rechtvaardige, maar hij leefde
niet als zodanig, zoals blijkt uit de volgende feiten:

Zo is het ook met de tegenwoordige wereld. Het
einde ervan staat vast. De Heer Jezus Zelf tekent
dit profetisch perspectief vanuit het leven van Lot
(Luc. 17:28-33). Laten wij zoals Abraham bidden
en pleiten voor de mensen die er nog in leven
(Gen. 18:23-33). Het feit dat Abram niet in Sodom
woonde, was eerder al tot zegen geweest voor de
inwoners van de stad, want hij kwam hen bevrijden
(Gen. 14:16). Laten wij dus niet zoals Lot ons daar

(1) Hij ging eerst wonen ‘in de steden van de
streek, en hij sloeg zijn tenten op tot bij Sodom’
(Gen. 13:12).
(2) Later blijkt hij reeds in Sodom te wonen (Gen.
14:12).
(3) Vervolgens zit Lot in de poort van Sodom
(Gen. 19:1). Een plaats waar de vooraanstaanden
van de stad zaten, waar rechtspraak en bestuur
plaatsvonden.

...die alleen het goede voor zichzelf zocht...

Lot op eigen benen
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(4) De inwoners van Sodom beschouwde hij als zijn
broeders (vs. 7).
(5) Toen hij naar zijn schoonzoons ging en met hen
sprak, beschouwden ze hem als iemand die schertste
(vs. 14). Dit toont aan dat Lot helemaal geen getuigenis
meer bezat, zelfs niet tegenover hen die het dichtst bij
hem stonden. Hij was totaal ongeloofwaardig geworden.

...maar uiteindelijk raakte hij alles kwijt

(6) Vervolgens moesten de engelen bij Lot aandringen
op spoed (vs. 15). Zo vast zat Lot aan Sodom, dat hij
talmde om te vertrekken. Hij moest zelfs met geweld
meegetrokken worden door de engelen; zij namen hem
en zijn gezin bij de hand en brachten hem buiten de stad
(vs. 16).
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(7) Ten slotte pleitte Lot ervoor niet naar de bergen te
moeten vluchten, maar naar het stadje Soar te mogen
gaan (vs. 18-21). Soar betekent: ‘klein, onbeduidend’.
Lot moest uiteindelijk Sodom opgeven, maar wilde er
toch nog iets van behouden door naar Soar te gaan. Zo
vast was hij ermee verweven.
Heb je een goed getuigenis op aarde, of ben je zo
wereldsgezind en wereldgelijkvormig geworden dat
er eigenlijk niets meer van je christen-zijn te zien is?
Het begon bij Lot slechts ‘klein’, hij vertoefde in de
buurt van Sodom. Maar dat bracht hem tot in het hart
van Sodom. Door de geringste opening in ons hart
kan de wereld zich binnendringen. Misschien verloopt
het niet zo dramatisch als bij Lot, maar je kunt wel je
geloofsgetuigenis verliezen. Hoe wil jij bekendstaan?
Welk voorbeeld wil je zijn?
Je zou kunnen denken dat Lot het zo moeilijk had,
doordat God voortdurend met Abram bezig was en niet
met Lot. Genesis 19 bewijst echter dat dit niet zo is. Zie
maar wat God allemaal deed voor Lot om hem te sparen
(vs. 10-12, 15-17, 21-22, 29). God wilde hem redden!
Het stadje Soar werd slechts gespaard ter wille van
hem (dit toont aan dat het in Soar even slecht was als in
Sodom). Het is niet waar dat God Zich niet wilde inlaten
met Lot. Het was precies andersom: Lot wilde zich niet
inlaten met God!
Lot raakte uiteindelijk alles kwijt. Al zijn have en goed,
en ook zijn vrouw, die zich omkeerde tijdens de vlucht
(vs. 26). Hij ging uiteindelijk wonen in een spelonk met
zijn twee dochters (vs. 30). Hij werd misbruikt door
zijn eigen dochters en hij bracht op die manier een
nakomelingschap voort van twee aartsvijanden van
Israël (vs. 32-38). Het morele bederf van Sodom had zijn
beide dochters dus toch wel aangetast. Zij waren nu wel
weg uit Sodom, maar Sodom was niet weg uit hun hart.
Had Lot zijn gezin maar beschermd tegen de wereldse
invloeden! Wat een verantwoordelijkheid voor ouders!
De verkeerde keuze om niet met God te rekenen heeft
de arme Lot veel gekost. Als een gelovige die niet
wandelde met God, werd hij ternauwernood gered. Maar
wat kon hij in de hemel meebrengen voor zijn Heer en
Heiland? Bij Lot ging het letterlijk ‘als door vuur heen’
(1 Kor. 3:15). Het leven van Lot is een door en door
trieste geschiedenis. Laten wij de lessen ervan ter
harte nemen, zodat het ons niet zo vergaat. ‘Kijkt dus
nauwkeurig uit hoe u wandelt’ (Ef. 5:15)!
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Een tijdje geleden mocht ik iets
voorbereiden voor een jeugdweekend over
het leven van Jakob. Het mooie van het
voorbereiden van zo’n thema is de zegen
die je zelf daardoor mag ontvangen. Toen ik
zo bezig was met Jakob en zijn familie en ik
diverse overdenkingen over dit onderwerp
las, raakte het me dat deze geschiedenis
gaat over levensechte personen. Zowel de
donkere als de lichte zijden van hun leven
zijn haarscherp opgetekend. Je kunt in elke
persoon wel iets van jezelf ontdekken.
In het begin van de geschiedenis van
vader Isaak zien we dat hij gehoorzaam,
zachtmoedig en geduldig is. Hij wilde
wachten op de vrouw die de Here hem zou
geven. De Bijbel beschrijft de veertig jaar
oude Isaak in zijn eenzaamheid, wanneer
hij de dingen overpeinst in het veld, en
de troost die hij krijgt door de komst van
Rebekka (Gen. 24:63, 67; 25:19). Als
later blijkt dat Rebekka geen kinderen kan
krijgen, zien we hem voor haar bidden. Ook
Rebekka laat zien dat ze alles van de Here
verwacht, want als er iets bijzonders is met
haar zwangerschap brengt ze dat gelijk bij
de Here. Hun gezamenlijke gezinsleven laat
geduld en het wachten op Gods handelen
zien. Totaal anders dan wat we bij Abraham
en Sara zien.
Toch vertoont het latere gezinsleven van
Isaak en Rebekka een donkere zijde. Hun
persoonlijke karakters gaan een steeds
grotere rol spelen in hun leven (Gen. 25:28),
en uiteindelijk overheerst dat hun handelen.
Het gebed en het geduldig wachten op
Gods handelen gaat naar de achtergrond.
Want in Genesis 27 zien we dat Isaak
bereid is Esau te zegenen voor een lekkere
maaltijd. Hij heeft sombere gedachten over
zijn leven. Hij is blind en is zich bewust van
de tijdelijkheid van zijn bestaan. Hij voelt
zich van weinig nut meer. Hij wil zijn zoon
zegenen, zonder na te denken over wat God
wil. Hij geeft de zegen ook niet vanwege
wie Esau zelf is, maar vanwege het eten.
Maar ook Rebekka is veranderd. Zij was de
zus van Laban, de drijvende kracht in het

huis van Betuël. Laban was slim, gewiekst,
en praktisch ingesteld. Hij had een goede
neus voor zaken en was graag in controle
van de situatie. In deze sfeer was Rebekka
opgegroeid. Het graag in controle zijn van
de situatie brengt Rebekka ertoe af te
luisteren wat er gezegd wordt, en de situatie
en handicap van haar man uit te buiten om
haar lievelingszoon door bedrog de eerste
zegen te geven. De broers Esau en Jakob
hebben twee totaal verschillende karakters
(Gen. 25:27). Esau is een stoere vent, een
man van de wereld. Hij is zelfstandig en hij
heeft niets of niemand nodig om zijn doel te
bereiken. Je kunt hem bij wijze van spreken
wel ‘om een boodschap sturen’. Dit zijn
kwaliteiten die vader Isaak aanspreken.
Maar deze karaktertrekken leiden hem naar
de donkere zijde van onafhankelijkheid,
het geringschatten van Gods beloften en
het puur en alleen willen genieten van de
tijdelijke aardse zegeningen. Uiteindelijk
wordt Esau daarom een ‘ongoddelijke’
genoemd (Hebr. 12:16-17).
In Jakob zien we meer de kenmerken van
het geloof. Hij is huiselijk en hij houdt van
het tentleven, zoals Abraham en Isaak dat
deden. Jakob houdt van gezelschap en
is meegaand. Hij is plooibaar en gevoelig
voor de overtuiging van de ander, maar hij
staat daardoor ook open om zich te laten
beïnvloeden. De slimheid, het naar de
hand willen zetten van de situatie, heeft
de boventoon. Hij steelt de zegen door
bedrog. Maar Isaak komt door de genade
van God tot bezinning en laat hem de zegen
houden (Gen. 27:33). God heeft met Jakob
nog een lange weg te gaan voordat hij zijn
zonen kan zegenen, “ieder met een eigen
zegen” (Gen. 49:28). We zien hierin Gods
genade. Ondanks wat deze mensen in
praktijk brengen, werkt Hij in hun harten.
In deze geschiedenissen kunnen we leren
hoe wijzelf in meerdere of mindere mate
in elkaar zitten. Het is fijn als dit nummer
van Rechtstreeks hierin een bijdrage mag
leveren. Een hartelijke groet namens de
redactie, Jan Paul Spoor

J. Koechlin

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

Als

wij ons neergebogen hebben

Genesis 22:5

De christen heeft veel redenen om zich voor God neer
te buigen, Hem te danken en te aanbidden, redenen
die de lof van de tamboerijn van Mirjam of de harp
van David overtreffen. Als het hart vervuld is met de
Heilige Geest, wordt het gedrongen een lofzang aan te
heffen tot eer van de Vader en de Zoon, een lofzang
van wel duizend coupletten over vele onderwerpen.
De christelijke eredienst kent immers een enorme
verscheidenheid van thema’s voor de lof en aanbidding.
Men kan geen opsomming maken van al de dingen van
God; die is oneindig.
Wij willen hier slechts enkele onderwerpen noemen,
om figuurlijk gesproken niet onderaan de berg te
blijven bij de knechten en de ezel. Wij willen ‘daarheen
gaan’ om de Vader en de Zoon met geestelijk inzicht
de aanbidding te brengen die in overeenstemming met
onze roeping is. Dan gaat het om een aantal diepgaande
thema’s, die een rijke bron van overdenking, opbouwing
en aanbidding vormen:
•

wat Christus voor ons heeft gedaan;

•

wat Christus voor ons is;

•

wat Christus voor God heeft gedaan;

•

wat Christus is voor God;

•

wat God voor Christus heeft gedaan;

•

wat God is voor Christus;

•

wat God is voor ons;

•

wat wij zijn voor God;

•

wat wij zijn voor Christus;

•

wat wij doen voor Christus en voor God.

Als we op die manier verdergaan, betreden we met
‘ontschoeide’ voeten het terrein waar we onszelf uit het
oog verliezen.

3. Wat Christus voor God heeft gedaan
De Heer Jezus kon zeggen: “(...) omdat Ik altijd doe
wat Hem welbehaaglijk is” (Joh. 8:29). “(...) doe Ik ook
zo als de Vader Mij heeft geboden” (Joh. 14:31). “Ik
heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het werk heb
voleindigd dat U Mij te doen hebt gegeven” (Joh. 17:4).
Christus heeft God hier op aarde verheerlijkt en
voldaan aan de eisen van Zijn heiligheid en liefde. De
kwestie van de zonde is geregeld, en Hij heeft een
hemelse familie bijeenvergaderd en Zijn rechten op
Israël hernieuwd. Ten slotte heeft hij de weg gebaand
voor de zegeningen van het Vrederijk, waarin de
schepping zal zijn vrijgemaakt van de slavernij van de
vergankelijkheid. Als Kunstenaar en Bouwmeester van
deze schepping is Hij ook de Bewerker en het Hoofd
van de nieuwe schepping, die voor altijd gegrond is op
Zijn werk aan het kruis.
Maar hoe groot de onschatbare waarde van het werk
van Christus ook is, het gaat toch vooral om de Persoon
die dit werk heeft volbracht:

1. Wat Christus voor ons heeft gedaan

4. Wat Christus is voor God

Dat is het eerste wat we leren bij onze bekering. Het
is goed dat het werk van de Heer Jezus voor ons de
grondtoon van onze dankzegging vormt. Hij heeft ons
liefgehad en Zichzelf voor ons overgegeven. Hij heeft
onze vijanden overwonnen: de satan, de zonde en de
dood. Hij heeft ons in Zijn bloed gewassen van alle
zonden en ons volmaakt voor God gesteld. Hij heeft
ons Zijn vrede, Zijn vreugde, Zijn liefde en Zijn Geest
gegeven. Hij heeft ons een hemelse erfenis beloofd.
Zijn werken zijn groot en heerlijk (Ps. 111:2). Maar hoe
kostbaar dit onderwerp ook is, het houdt ons wat teveel
met onszelf bezig. De Heilige Geest wil ons omhoog ‘op
de berg’ leiden om te bezien:

Daarmee staan we voor onuitsprekelijke dingen,
waarvan we slechts enkele lichtstralen kunnen zien:
“Niemand kent de Zoon dan de Vader” (Matt. 11:27).
Laten we luisteren naar de verklaring van God: “Deze
is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb
gevonden” (Matt. 3:17). En ook de verklaring van de
Heer, die Zich bewust was van deze liefde: “Ik was een
en al verrukking dag aan dag” (Spr. 8:30). En ook: “De
Vader heeft de Zoon lief” (Joh. 3:35), of: “Hierom heeft
Mij de Vader lief” (Joh. 10:17).

2. Wat Christus voor ons is
De Verlosser Zelf is meer dan de verlossing, de Gever
meer dan Zijn gaven. De Heer Jezus, die het werk
volbracht heeft, is meer dan het werk zelf. Wie is Hij
voor mij, Degene die zoveel voor mij heeft gedaan? Hij
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is mijn Heiland en mijn Heer. Hij is het doel van mijn
leven en mijn gelukkige hoop. Hij voorziet ook in al mijn
aardse behoeften. Hij is de trouwe Vriend, de zorgzame
Herder, de medelijdende Middelaar en ons volmaakte
Voorbeeld. Hij is het voor Wie ik wil leven, nu en tot in
eeuwigheid.

In Christus wordt de spreuk bewaarheid: “De vader
van een rechtvaardige [zoon] verblijdt zich zeer,
wie een wijze [zoon] verwekte, verheugt zich over
hem” (Spr. 23:24). De Heer Jezus is in Zijn leven een
volmaakt spijsoffer geweest en in Zijn dood een heilig
brandoffer. Hij was een liefelijke reuk voor de Vader.
Hij is de uitstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk
van Zijn wezen, het Woord van God, het Lam van God,
de Koning die over Sion gezalfd is, Gods Metgezel,

“Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook
in Zichzelf verheerlijken”, zo zei de Heer tegen Zijn
discipelen (Joh. 13:32). Dit brengt ons tot het antwoord
dat God heeft gegeven op het werk van Zijn geliefde
Zoon. Anders gezegd:

5. Wat God voor Christus heeft gedaan
Dit is een ander thema dat aanleiding geeft tot
dankbaarheid en aanbidding onder de gelovigen.
“Vader, Ik dank U dat U Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat
U Mij altijd hoort” (Joh. 11:42). “Hij is verhoord om Zijn
godsvrucht” (Hebr. 5:7). God heeft Hem doen zitten aan
Zijn rechterhand in de hemel. Hij heeft Hem de naam
gegeven die boven alle naam is. Spoedig zal Hij eisen
dat aan de Zoon – vrijwillig of gedwongen – alle hulde
en eer wordt gegeven (Hand. 2:31-36; Fil. 2:9-11).

6. Wat God is voor Christus
Dit onderwerp moet in ons hart de grootste belangstelling
wekken. Als wij de Heer Jezus liefhebben, dan is alles
wat voor Hem een bron van blijdschap is, ook voor ons
belangrijk. En de hoogste vreugdebron voor de Zoon is
wel de Vader: “Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden dat
Ik naar de Vader heenga” (Joh. 14:28). Wij behoren tot
degenen aan wie de Zoon – en Hij alleen kan dat doen
– de Vader wil openbaren en wil tonen wat die kostbare
naam voor Hemzelf betekent (Matt. 11:27).
Maar Christus doet ons ook God kennen als het
Voorwerp van een voortdurend vertrouwen, vanaf Zijn
geboorte tot en met de uren van verlatenheid op het
kruis (zie Ps. 22). Hij noemt Hem hier in vers 20 Zijn
kracht, Zijn sterkte, wat bewijst dat de Heer Zijn hulp
niet van mensen of van de omstandigheden verwachtte,
maar van God alleen. “U bent mijn Here, Ik heb geen
goed buiten U” (Ps. 16:2). Hij erkende uitsluitend de
rechten en de soevereiniteit van God. Hij was alleen
van Hem afhankelijk: “Ik stel Mij de Here bestendig
voor ogen” (vs. 7). Voor de volmaakte Mens was God
de Vader de bron van wijsheid, het onveranderlijke doel,
het grote uitgangspunt. Wat een Voorbeeld hebben wij
in de Heer Jezus.

7. Wat God is voor ons
Wat God voor ons is, vloeit voort uit wat Hij voor
Christus is. Door het werk op het kruis is de God en
Vader van onze Heer Jezus Christus nu ook onze God
en Vader geworden. Wij zijn in dezelfde positie en in
dezelfde relatie gebracht die Christus als Mens inneemt
ten opzichte van Zijn God en Vader. Wij zijn van Hem
afhankelijk. Hij antwoordt op ons gebed en wij zijn
ertoe geroepen Hem te dienen. Wat een mooie namen
worden aan Hem toegeschreven in de brieven. Het zijn
de namen waaronder wij Hem nu voortaan kennen: de
enige God, onze Heiland (Jud.: 24); de God van de
volharding, de hoop, de vrede (Rom. 15:5,13; 16:20);
de God van alle genade (1 Petr. 5:10); de Vader van
de ontfermingen en de God van alle vertroosting (2 Kor.
1:3); de Vader van de lichten (Jak. 1:17); de gelukkige
en enige Heerser (1 Tim. 6:15); de alleen wijze God
(Rom. 16:27). Als zo’n God mijn Vader is – en Hij is het
– wat zou mij dan nog ontbreken? Als Hij vóór mij is, wie
zal dan tégen mij zijn?
8. Wat wij zijn voor God
In de eerste plaats zijn wij Gods schepselen. Wij zijn
de voorwerpen van Zijn goedheid, maar bovenal
verloste schepselen, de voorwerpen van Zijn genade.

Jakobus zegt dat wij “een eersteling van Zijn
schepselen” zouden zijn (Jak. 1:18). Paulus herinnert
ons eraan dat wij “geliefde kinderen” zijn (Ef. 5:1).
Petrus onderscheidt ons als “een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk
tot een eigendom” (1 Petr. 2:9). En Johannes zegt
dat de Heer ons gemaakt heeft tot “een koninkrijk, tot
priesters voor Zijn God en Vader” (Openb. 1:6). De
Heer Jezus ten slotte noemt ons “ware aanbidders, die
de Vader aanbidden in geest en waarheid” (Joh. 4:23).
Aangenaam gemaakt in de Geliefde: als zodanig zijn wij
voor het hart van de Vader de metgezellen en de medeerfgenamen van de Zoon, de kostbare schat die de Heer
Jezus aan de Vader toevertrouwde toen Hij deze wereld
verliet (Joh. 17:11). Zou God Zich kunnen schamen voor
Zijn kinderen, die aan Hem hun onmetelijke voorrechten
te danken hebben? Dat zou een ontkenning zijn van
de volmaakte en eeuwige genoegdoening die Hij heeft
gevonden in het werk van de Zoon.

9. Wat wij zijn voor Christus
Dit is een onderwerp van hogere orde dan de gedachte
aan wat Hij voor ons is: “Van mijn geliefde ben ik, en
naar mij gaat zijn begeerte uit” (Hoogl. 7:10). Men
heeft wel eens gezegd dat dit de hoogste noot is van
dit liefdeslied. Als wij tot die plaats zijn gekomen, dan
heeft de aanbidding zo niet haar volle inhoud, dan toch
wel haar uiterste hoogte bereikt. Genieten van de liefde
van de Heer, dat betekent Hem wederliefde geven.
Door zichzelf te betitelen als “de discipel, die Jezus
liefhad”, maakte Johannes de liefde van Christus groot
en beantwoordde eraan.
Wat zijn wij voor Hem? Degenen die de Vader Hem
heeft gegeven, degenen voor wie Hij Zichzelf heeft
gegeven. Ook Zijn discipelen, Zijn vrienden (als wij doen
wat Hij beveelt), Zijn getuigen en Zijn gezanten in de
wereld. Wij zijn degenen die Hem gedenken en die Hem
verwachten. “Wat betreft de heiligen die in den lande
zijn: zij zijn de heerlijken in wie al Mijn welbehagen is”
(Ps. 16:3). Bovenal zijn wij Zijn bruid, die zowel Zijn
troon als de geheimen van Zijn hart zal delen. Wij zijn
niets minder dan de vrucht van de arbeid van Zijn ziel,
de rijpe schoven van Hem die met tranen zaaide, maar
met gejuich zal maaien (Ps. 126:6).

10. Wat wij doen voor Christus en voor God
Het is een laatste gedachte, die niet tot ons hart maar
tot ons geweten spreekt. Het gaat erom wat wij doen
als gevolg van de heerlijke dingen die we besproken
hebben. Deze zouden een machtig motief moeten zijn
om praktisch van de Heer te getuigen en Hem onze
dankbaarheid te tonen. “Hoe zal ik de Here vergelden al
Zijn weldaden jegens mij?” – dat vraagt de psalmdichter
(Ps. 116:12). Als de liefde van Christus ons dringt,
dan beantwoorden wij Zijn liefde, dan wijden wij ons
helemaal aan Hem toe. Een andere mogelijkheid is
er niet. Wij zullen Zijn gemeenschap zoeken en ons
bezighouden met dat wat zo kostbaar is voor Hem hier
op aarde: Zijn Gemeente. Wij zullen Hem dienen op
aarde, terwijl wij Hem verwachten. Wij zullen vurig van
Hem getuigen in de tijd van Zijn afwezigheid. Dat is het
doel van ons leven. Gehoorzaamheid op elk terrein, de
aanbidding inbegrepen, blijft de toetssteen van ware
liefde voor de Heer Jezus (Joh. 14:21-23).

Aangenaam gemaakt in de Geliefde

Gods Kracht en Gods Wijsheid (Hebr. 1:3; Joh. 1; Ps.
2:6; Zach. 13:7; 1 Kor. 1:24). Hij is Zijn heerlijkheid.
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Hugo Bouter

Roemen

in

God

“En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door
Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben” (Rom. 5:11).

Roemen: dat is een woord dat wij in het dagelijks
spraakgebruik niet zo vaak meer tegenkomen. In
de Bijbel betekent het niet alleen dat men zich
ergens op beroemt en zich op bepaalde dingen laat
voorstaan, maar ook dat men met dankbaarheid
en blijdschap de lof van iets of iemand verkondigt.
Wanneer wij roe
men in God, dan prijzen wij
Zijn naam en maken wij Zijn deugden groot. Wij
verblijden ons in Hem en buigen ons neer voor
Zijn majesteit.

Wij roemen niet in onszelf...

Er is helaas ook veel verkéérde roem mogelijk:
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•

wij kunnen ons beroemen op de wet of op
wettische beginselen (Rom. 2:23);

•

wij kunnen onszelf beter achten dan het volk
Israël, onszelf beroemen tegen de takken die
van de olijfboom zijn afgebroken (Rom. 11:18);

•

er bestaat ook het gevaar dat men roemt in
mensen (1 Kor. 3:21);

•

in het uiterlijk (2 Kor. 5:12);

•

naar het vlees (2 Kor. 11:18);

•

of in het vlees (Gal. 6:13).

Zulke roem heeft geen waarde voor God. Dan
geldt dat alle roem is uitgesloten (Rom. 3:27),
dat roem op grond van eigen werken bij God niet
mogelijk is (Rom. 4:2). Geen vlees zal immers
roemen voor God (1 Kor. 1:29).
In positieve zin zijn er voor een gelovige echter
vele redenen om te roemen. Wij roemen niet in
onszelf, in onze eigen prestaties, in onze eigen
mogelijkheden, maar juist in de kwaliteiten van
een Ander. Wie roemt, laat hij roemen in de
Heer! Dat had de profeet Jeremia in het Oude
Testament al betuigd (Jer. 9:23-24), en de apostel
Paulus neemt deze woorden tweemaal in de mond
(1 Kor. 1:31; 2 Kor. 10:17). Wij vinden de oorzaken
van onze roem niet in onszelf, maar juist buiten
onszelf, en wel in alles wat God voor ons heeft
gerealiseerd in en door het werk van Christus.

Laten wij nu onderzoeken waarin een christen
zoal roemt. Heel belangrijk is de tegenstelling
die Paulus tekent in Filippenzen 3:3. Wij roemen
in Christus Jezus, en dat houdt in dat wij niet
op vlees vertrouwen. En de apostel somt dan
alle voorrechten op die hij als Hebreeër en als
Farizeeër bezat, maar die hij om Christus’ wil
schade had geacht. Alles wat hijzelf was en wat hij
bezat, viel weg in het licht van de uitnemendheid
van Christus Jezus, zijn Heer. Voor hem bleef
er maar één Persoon over, in Wie hij roemde.
In het roemen in Christus Jezus kan men ook
groeien (Fil. 1:26). Paulus roemde in wat hij in
Christus was geworden voor het aangezicht van
God. Hij wist van ‘een mens in Christus’ en over
zo iemand wilde hij roemen (2 Kor. 12:1-5). Wat
hemzelf betrof, wilde hij alleen roemen in zijn
zwakheden, maar hij raakte niet uitgesproken over
alles wat verband hield met de nieuwe mens die
hij nu in Christus was geworden. ‘Een mens in
Christus’, een nieuwe schepping in de opgestane
en verheerlijkte Heer: dat is Gods maaksel, dat tot
in eeuwigheid zal standhouden. God ziet ons niet
meer in Adam, maar in Christus. Daarin mogen wij
ons verblijden.
Ook is het zo dat wij niet in uiterlijke tekenen zoals
de besnijdenis roemen, maar alleen in het kruis
van Christus (Gal. 6:14). Het kruis heeft scheiding
gemaakt tussen ons en deze wereld. De wereld is
voor mij gekruisigd, zo zegt Paulus, en ik voor de
wereld. Ik ben gestorven en begraven voor deze
wereld en mijn inte
resses liggen in een andere
wereld aan de overzijde van dood en graf: een
wereld die eeuwigheidswaarde heeft, een wereld
waarvan de opgestane Heer het Hoofd is. Het kruis
van Christus heeft dit voor mij bewerkt; daarom
vind ik dáárin al mijn vreugde en heil. Religieuze
tekenen, en zelfs sacramenten als instellingen van
mensen, kunnen mij geen heil aanbrengen. Het
zijn de elementen van een wereld waaraan ik met
Christus ben afgestorven (Kol. 2:20).

Ten eerste roemen wij in de hoop op de
heerlijkheid van God, wanneer wij gerechtvaar
digd zijn op grond van geloof en vrede met God
hebben en ons
zelf de voorwerpen van Gods
goedheid weten. De geweldige afstand die er was
tussen een heilig en rechtvaardig God, die de
zonde niet kan toelaten, en zondaars in wie niets
dan boosheid en goddeloosheid te vinden was,
is door Christus overbrugd. Hij is in mijn plaats
gaan staan en daarom mag ik nu vrijuit gaan; ik
ben gerechtvaardigd op grond van Zijn sterven en
opstanding (Rom. 3:21-26; 4:24-25).
Het geloof in het volbrachte werk van Christus
brengt mij weer in verbinding met God. Ik heb
vrede met God door onze Heer Jezus Christus,
en door Hem sta ik ook in Gods gunst. Ik ben tot
God gebracht en ik sta daar op de bodem van de
genade. Al het oude is weggedaan, mijn zonden
zijn afgewassen. Rechtvaardig verklaard sta ik nu
voor God, ik heb vrede ten opzichte van Hem, er
is een toestand van harmonie met Hem tot stand
gekomen. Christus heeft mij ook de deur geopend
tot de genade of de gunst van God. Zodoende ben
ik nu, terwijl ik vroeger veraf was, nabij gebracht.
Dat zijn allemaal zegeningen die ik nu al geniet.
Bovendien is er nog dit perspectief voor de
toekomst: ‘(…) en wij roemen in de hoop op
de heerlijkheid van God’ (Rom. 5:2). Naast al
onze huidige voor
rechten is er nog dit blijde
vooruitzicht, dat God ons een plaats zal geven in
Zijn eigen heerlijkheid. Terwijl wij vroeger ver van
God waren en tekort kwamen aan de heerlijkheid
van God (Rom. 3:23), zodat die heerlijkheid ten
enenmale onbereikbaar voor ons was, mag de
hoop op Zijn heerlijkheid nu ons hart vervullen. En
in Gods raadsbesluiten ligt dit allemaal zo zeker
en vast, dat de apostel zelfs kan uitroepen: ‘(…)
en die Hij heeft gerechtvaardigd, die hééft Hij
ook verheerlijkt’ (Rom. 8:30). Het feit dat Christus
reeds in Gods heerlijkheid is, vormt voor mij de
garantie dat daar ook voor mij een plaats is bereid.
Nu is het echter nog niet zover en moeten wij
vaak de weg van het lijden gaan, maar zelfs de
verdrukkingen geven ons aanleiding tot roem
(Rom. 5:3). Wij roemen óók in de verdrukkingen,

omdat die uiteindelijk de hoop in onze harten
versterken: de verdrukking werkt volharding,
de volharding beproefdheid en de beproefd
heid
hoop; en de hoop stelt niet teleur omdat wij Gods
liefde reeds ondervonden hebben. Wij roemen dus
te midden van, en naar aanleiding van, het leed
dat wij op onze reis naar de hemelse heerlijkheid
ontmoeten, omdat dit onze aandacht sterker richt
op het einddoel dat ons wacht: de heerlijkheid van
God.
Dat is de tweede reden om te roemen. Er is niets
dat ons kan scheiden van Gods liefde, die Hij in
het verleden al heeft bewezen en die ons veilig
zal leiden op de weg naar het einddoel (Rom.
5:4-10).
Maar er is nog meer! In vers 11 herhaalt de apostel
de eerste woorden van vers 3: ‘En dat niet alleen’.
Na al deze voorrechten van de christen, die de
vrucht zijn van het werk van Christus, is hij nóg
niet aan het einde van zijn opsomming gekomen.
De derde en hoogste re
den tot roem is niet
gelegen in alles wat wij van God hebben ontvangen
of nog zullen ontvangen, maar in God Zélf: ‘Maar
wij roemen óók in God’. Iets hogers is er niet. Het
gaat ons tenslotte niet om al de zegeningen die wij
om niet uit Zijn hand ontvangen (en wat onthoudt
Hij ons als Hij ons doet roemen in de hoop op
Zijn eigen heerlijkheid?), maar om God Zélf. Nu
wij dicht bij Hem zijn gebracht, bewonderen wij
de macht van Zijn liefde en verblijden wij ons
in de grootheid van Zijn Persoon. Van al onze
zegeningen zien wij op tot Hem die de Bron ervan
is en roemen wij in Hem als de God van onze
jubelende vreugde (Ps. 43:4). En aan dit roemen
komt geen einde, het is een eeuwig loflied op de
deugden van Hem die ons uit de duisternis heeft
geroepen tot Zijn wonderbaar licht!
O “Heiland-God”, uw liefde is groot!
U had geen lust in onze dood,
maar in ons heil en leven.
U hebt reeds in de eeuwigheid
besloten om uw heerlijkheid
en ‘t zoonschap ons te geven.
In Christus zijn we U aangenaam.
Wij mogen als uw kind’ren saam
U Abba Vader noemen.
O Vader, zo dichtbij gebracht
bewond’ren wij uw liefdemacht.
U willen we eeuwig roemen.
Wij zullen spoedig voor uw troon
U, onze Vader, en de Zoon
het eeuw’ge loflied zingen.
Dan wordt volmaakt uw naam geloofd
door de gemeente die haar Hoofd
vol blijdschap zal omringen.
Ook alle tong geeft U de eer
en noemt dan Jezus Christus Heer
tot eer van God de Vader.
Maar ook reeds hier in deze tijd
wordt roem, aanbidding, dank gewijd
aan ‘t Lam en U, o Vader!

...maar in de Heer

Maar het roemen bereikt wel een zeer bijzonder
hoogtepunt in Romeinen 5:1-11, waar de gevolgen
van het werk van Christus als het ware in al hun
rijkdom worden uitgestald. Driemaal vinden wij
hier het woord ‘roemen’ (Rom. 5:2,3,11).
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Deel 31

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 9

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

Gebed en verootmoediging
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En hoor nu, hoe Ezra bad. Hij maakte zich
volkomen één, net als Daniël dit deed, met de
zonden van het volk. Hij zei niet: ‘Wat zijn hun
ongerechtigheden toch vermenigvuldigd!’ Nee,
dan had het erop geleken dat hij een aanklacht
tegen het volk indiende – zoals eens Elia deed,
zoals we lezen in 1 Koningen 19, waarbij hij zich
beriep op zijn eigen ijver voor God en over de
zonden van de kinderen Israëls sprak. Ezra echter
zei: “onze ongerechtigheden zijn ons boven het
hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot
de hemel”, hoewel hijzelf part noch deel had aan
de genoemde afwijkingen en zonden. Zie, dat is
een God welbehaaglijke toestand van het hart.
Laat die bij ons allen gevonden worden! God wil
dat we het kwaad in ons midden niet vergoelijken.
Maar Hij wil dat we, als we er oog voor hebben,
ons één ermee maken, er bedroefd over zijn, er
belijdenis over doen, en er dan tegen toornen.
Vooral drie dingen hielden Ezra in zijn gebed
bezig. De verdorvenheid van het volk; de genade
van God; en de gedachte dat Israël Gods volk
was (vs. 15). De twee laatste dingen waren zijn
pleitgronden. Hij riep tot Jahweh, de God van
Israël. Het volk had gezondigd. De geboden van
God waren overtreden. Maar de eeuwig Getrouwe
was de God van Israël. Zou Hij Zich niet willen
erbarmen? Zo beleed hij dan de zonden, waardoor
ze het oordeel hadden verdiend, en beriep hij zich
op de genade van God, die aan Zijn volk Israël
denkt.
Is het ook niet zo, als we aan de Gemeente
denken? Wat een verval! Maar blijft de Gemeente
niet Gods Gemeente, niettegenstaande de zonden
en afwijkingen, juist zoals God de God van Israël
bleef, al gold dit slechts een overblijfsel uit enkele
stammen, dat bovendien nog in een droevige
toestand verkeerde? Ook wij kunnen zeggen:
“En thans is ons sedert kort genade bewezen
van de Here, onze God, doordat Hij ons heeft
gelaten degenen die ontkomen waren, en ons
een tentpin heeft gegeven in zijn heilige plaats,
waardoor onze God onze ogen deed oplichten en
ons een weinig verademing gaf in onze slavernij”
(vs. 8). Want God heeft in onze dagen de ogen
van velen geopend voor belangrijke waarheden.
Hij heeft velen afgezonderd van de wereld en
van alle wereldse godsdienst, en hen om de
heerlijke Persoon van de Heer Jezus vergaderd.
Maar hoe is nu de toestand onder hen? Is er niet

veel, zéér veel waarover we ons te schamen
en te verootmoedigen hebben? Maar God blijft
Dezelfde, en Zijn getuigenis blijft hetzelfde. En Hij
is genadig over heel Zijn Gemeente.

Waren er maar meer gelovigen als Ezra in onze
tijd! Misschien zeggen we bij het lezen van zijn
boek: ‘Wat een mooi voorbeeld! Wat een man!’
Maar dat is niet voldoende. We moeten hem
navolgen. Laten wij zoals Ezra staan voor Gods
aangezicht; leven in Zijn gemeenschap; ons
één maken met de zonde van anderen; onszelf
onthouden van het kwaad; en vasthouden aan
God, als ziende de Onzienlijke. Dan zullen we
Gods goedkeuring ontvangen. Dan zullen we ook
de verhoring op onze gebeden zien. Terwijl Ezra
nog bad, kreeg hij al de verhoring op zijn gebed.
“Eer zij roepen, zal Ik antwoorden,” zegt God.
Wie dit eenmaal ondervonden heeft, zal het nooit
vergeten. Mochten we het allen véél ondervinden!
En ook al kán er geen verhoring komen, zoals wij
die wensen, dan zullen we toch gezegend zijn, als
we met alles wat ons bezwaart tot onze God de
toevlucht nemen, want de vrede van God, die alle
verstand te boven gaat, zal dan onze harten en
zinnen bewaren in Christus Jezus!
U, Here, hoort al onze beden,
U geeft ons krachten tot de strijd;
U toont altijd aan uw leden,
dat U hun Hogepriester bent.
Geen list van Satan schaadt ons meer,
wanneer wij zien op U, o Heer.
U moest aan ‘t kruis de zonden dragen,
met onze schuld werd U belast;
U hebt de vijand daar verslagen;
nu houdt uw sterke hand ons vast.
In onze zwakheid wordt uw kracht,
zolang de strijd hier duurt, volbracht.

Gerard Kramer

Kent

u

Grieks?

Over de Grieken, het Grieks en de Bijbel

De oudste Griekse vertaling van het oorspronkelijk
in het Hebreeuws geschreven Oude Testament
is de zogenaamde Septuaginta. Dit woord
betekent ‘zeventig’, omdat men meende dat
deze vertaling het werk was van zeventig Joodse
vertalers (volgens anderen tweeënzeventig, zes
uit elke stam). Zij zouden op het eiland Pharos
bij Alexandrië hebben gewerkt in opdracht van
de Grieks-Egyptische koning Ptolemaeus II
Philadelphus (308-246 v. Chr.), op advies van
zijn bibliothecaris Demetrius van Phaleron.
Er is zelfs een traditie die beweert dat deze
zeventig vertalers allen gelijktijdig, in volstrekte
afzondering van elkaar, het Oude Testament in
het Grieks vertaald hebben en na gedane arbeid
ontdekten dat zij elk een volkomen identieke
vertaling hadden geproduceerd. Dit verhaal zou
het geïnspireerde karakter van deze vertaling
aannemelijk moeten maken. Onderzoek heeft
uitgewezen dat het vertaalproject is gestart vóór
285 v. Chr., en rond 245 v. Chr. grotendeels of in
zijn totaliteit is afgesloten. De vertaling zelf is van
wisselende kwaliteit en beslist niet geïnspireerd.
Toch wordt door de schrijvers van het Nieuwe
Testament vaak de Septuaginta aangehaald;
ook sommige merkwaardigheden worden in het
Nieuwe Testament ongewijzigd geciteerd en zo
door de Heilige Geest als het ware achteraf toch
gesanctioneerd oftewel ‘goedgerekend’.
Het Nieuwe Testament
In een cultuurwereld waar het Grieks de meest
gesproken taal was, ontstond niet alleen de
niet-geïnspireerde Septuaginta, maar ook het
geïnspireerde, direct in het Grieks geschreven
Nieuwe Testament. Beide werken hebben grote
overeenkomsten qua taalgebruik, dat anderzijds
weer sterk afwijkt van dat van grote literaire
schrijvers als Herodotus, Plato, Aristoteles en
Euripides. Dat heeft sommigen tot de conclusie
gebracht dat met name het Nieuwe Testament in
een speciaal soort bijbels of zelfs hemels Grieks
zou zijn geschreven. Rond 1900 heeft Deissman
door een grondige studie van de in Egypte
gevonden papyrusteksten duidelijk aangetoond

dat het Nieuwe Testament niet geschreven is
in een speciaal soort bijbels Grieks, maar in de
gewone, voor algemeen gebruik bedoelde Griekse
omgangstaal, het zogenaamde Koinè-Grieks. Men
sprak zelfs van ‘matrosengriechisch’, omdat het
hetzelfde Grieks bleek te zijn als waarin matrozen
gewend waren hun heel wat minder hoogstaande
gedachten uit te drukken. Het is op zijn minst
bijzonder te noemen dat de taal van het Nieuwe
Testament de gewone taal van het dagelijks leven
was, al zijn er zeker gedeelten met een meer
literair taalgebruik.
Grieken in het Nieuwe Testament
Het is de apostel Paulus die de Grieken perfect
heeft getypeerd, en hen daarbij meteen heeft
vergeleken met de Joden en de christenen. In
1 Korintiërs 1:22-25 schrijft hij: ‘Joden begeren
tekenen en Grieken zoeken wijsheid, maar wij
prediken Christus [de] Gekruisigde, voor Joden
een aanleiding tot vallen en voor volken een
dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel
Joden als Grieken, Christus, [de] kracht van God
en [de] wijsheid van God; want het dwaze van
God is wijzer dan de mensen en het zwakke
van God is sterker dan de mensen’. De Grieken
zochten wijsheid, zij waren de denkers bij uitstek.
Hun verdienste ligt in hun scherpe vraagstelling
naar het hoe, het waarom en de zin van de
zichtbare en de onzichtbare werkelijkheid. Helaas
is het hun niet gelukt door hun wijsheid tot kennis
van God te komen (1 Kor. 1:21), en zijn zelfs
grote denkers onder hen ondanks hun wijsheid
vervallen tot afgoderij en grove immoraliteit (zie
Rom. 1:22-32). Een gekruisigde Christus was
in hun ogen een dwaasheid. Ook de Heer Jezus
had enkele Grieken die naar Jeruzalem waren
gegaan om te aanbidden, laten zien dat zelfs
gewone belangstelling voor Hem hun niets zou
baten. De levende Christus zou moeten sterven
om uiteindelijk veel vrucht te dragen (Joh.
12:20-24). Toch hebben uiteindelijk ook vele
Grieken hun intellectuele en nationale trots
laten varen en de Heer Jezus als hun Heiland
aangenomen (zie Hand. 14:1; 17:4; Gal. 3:28; Kol.
3:11).

WoordStudie

Het Oude Testament in het Grieks
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

Elia

maakt een

afscheidstocht met

“Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen” (vs. 9).

Tegen de achtergrond van de opneming van
Elia (want daar begint dit hoofdstuk mee), maakt
Elia samen met Elisa een wandeling langs
verschillende plaatsen. Voor Elia is het een
afscheid; voor Elisa is het een studiereis als
afsluiting van zijn opleiding. Hierna neemt hij de
taak van Elia over.
Het startpunt is Gilgal. Dat is de plaats waar het
volk Israël was besneden, toen het in het land
Kanaän was gekomen. Hier hebben we de eerste
les: de besnijdenis is een beeld van het oordeel
over het vlees. In de dienst voor God heeft het
vlees geen nut. Gilgal is echter in de loop der
jaren verworden tot een stad waar de afgoden
worden gediend. De stad heeft zijn oorspronkelijke
betekenis verloren. Dit is de tweede les: een
goddelijke waarheid moet telkens opnieuw worden
verwerkelijkt, anders verliest ze haar invloed op de
ziel en worden andere dingen belangrijk. Dat was
waar Elisa mee te maken zou krijgen. Elia toetst
Elisa en zegt hem in Gilgal te blijven. Daar wil
Elisa niet van weten. Hij wil de hele weg met Elia
afleggen en bij elke plaats het onderwijs opdoen
dat met die plaats verbonden is.
De volgende halte is Betel. De betekenis van
de naam zegt genoeg. Betel betekent: huis van
God. Zo had Jakob het beleefd en daarom had
hij die naam aan deze plaats gegeven. Hier zien
wij een volgende les: er is een huis van God op
aarde, dat is de Gemeente van de levende God;
daar woont God bij Zijn volk. Betel is echter de
plaats geworden waar Jerobeam het gouden kalf
neerzette. De afgoden werden er gediend. Hier
is de les voor ons: om de Gemeente werkelijk het
huis van God te laten zijn, moeten mensen niet
gaan bepalen hoe God daar gediend wordt. Ook
hier toetst Elia zijn metgezel, maar opnieuw wil
Elisa er niet van weten achter te blijven. Ook zijn
er profeten, die iets hebben opgevangen van het
einde van Elia. Hun opmerkingen lijken bedoeld te
zijn om Elisa te ontmoedigen. Het enige waar ze
hem op wijzen, is dat hij Elia zal moeten missen.
Elisa legt hun eenvoudig het zwijgen op.
Dan komen ze bij Jericho. Dat was het bolwerk van
de vijand dat door God vervloekt was toen Israël
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Elisa

2 Koningen 2:1-10

luister naar en spreek tot God

Online

Ger de Koning

het land binnentrok, maar waar veel aantrekkelijks
te vinden was. God heeft het laten afbreken. De
les voor ons is als volgt: op alles wat begeerlijk
is in de wereld, rust het oordeel van God. Jericho
was echter weer opgebouwd. De volgende
les die we hier leren is deze: voor wie zich van
Gods oordeel over de wereld niets aantrekt, blijft
de wereld aanlokkelijk. Hier volgt er geen toets
van Elia meer. Wie zich wel laten horen, zijn
de profeten die in Jericho wonen. Evenals die
van Betel hebben ze geen bemoediging maar
ontmoediging. Elisa’s antwoord is weer beslist.
Vandaar lopen ze verder naar de Jordaan. Door
de Jordaan was het volk eenmaal het Beloofde
Land binnengekomen. De les voor ons is: de
Jordaan is een beeld van de dood en opstanding
van Christus, waardoor ik gezet ben in de hemelse
gewesten. Hier staan de profeten van verre. Veel
mensen in de christenheid staan ver af van de
waarheid die in Efeziërs 1 wordt vermeld. Elia
baant zich een weg door de Jordaan met zijn
mantel. Zijn mantel, zijn kleding, kenmerkt hem.
Hij stond niet in verbinding met de wereld, daarin
was hij een vreemdeling. Hij stond in verbinding
met God, hij was een man Gods.
Dan mag Elisa een wens doen, want Elisa weet
zich innig verbonden met Elia. Hij weet ook dat
hij straks de taak van Elia moet overnemen. Hij
heeft in Elia gezien hoe God alles voor hem was
en hij wenst dezelfde omgang met God. In zijn
antwoord wijst Elia erop dat hij dan in verbinding
zal moeten staan met de God die in de hemel
opneemt en daarmee de dood buiten spel zet. Het
gevolg zal zijn dat Elisa leven brengt daar waar de
dood heerst, en dat is dan ook het kenmerk van
zijn dienst.
Lees nu nog een keer 2 Koningen 2:1-10.
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf
aanvullen: ‘Heer, ik wil ook de indrukwekkende
lessen leren die Elisa heeft moeten leren. Wilt U
mijn hart richten op Uzelf, de God die opneemt in
de hemel’.

Piet van Houten

Van

de werkvloer

In Nederland gaan vele katholieken over naar het
boeddhisme. Ze zijn boos op hun eigen priester,
die hen verplichtingen oplegt en in zijn macht
houdt met hemel, hel en vagevuur. Ze bekeren
zich tot de boeddhistische priester, die zegt dat er
geen hemel, geen hel en geen vagevuur is en dat
het eeuwige geluk bestaat uit 4 x niets:
1. niets willen;
2. niets weten;
3. niets denken;
4. en niets voelen.
Maar als de boeddhistische priester hen dan
verplicht tot het volgen van het achtvoudige pad
van verlichting en verlossing:
1. het juiste inzicht;
2. de juiste kennis;
3. de juiste woorden;
4. de juiste handeling,
5. het juiste levensonderhoud;
6. de juiste inspanning;
7. het juiste bewustzijn;
8. en de juiste concentratie,
buigen ze zich gewillig onder zijn juk. Eerst deden
ze niets om anderen te winnen voor hun oude
geloof, nu worden ze ijverige zendelingen van hun
nieuwe geloof. Ze leveren zich met hart en ziel uit
aan een andere priester en gaan Boeddha, die
leert dat er geen god is, als god vereren.
Wat gebeurt er nog meer in Nederland?
In winkelcentrum Hoog Catharijne zit aan het
eind van de middag naast de bijbelkraam een
sneltekenaar. Hij tekent voor vijf euro een goed
gelijkend portret. Eerst valt er niet veel met hem te
praten. Hij is nog maar kort in Nederland, maar hij
leert snel bij. Hij vertelt: ‘Ik ben de vierde Mongoliër
in Nederland en studeer aan de academie voor
beeldende kunsten. In Europa kost het studeren
het minste in Nederland. Van de opbrengst van
het portrettekenen betaal ik het lesgeld. Daarnaast

werk ik voor een reclamebureau. Daarvan kan
mijn gezin leven.’
We proberen met hem over de Heer Jezus te
spreken.
Hevig weert hij het af. Alle Mongoliërs zijn
boeddhist en dat blijft zo. Hij brengt van onder zijn
kleding een opgevouwen stuk papier tevoorschijn
vol boeddhistische bezweringsformules. Dat heeft
hij van zijn moeder gehad. Dat moet hij altijd op
zijn lichaam dragen, dat zal hij nooit wegdoen.
We geven hem in zijn taal een cassette met een
evangelisatieboodschap.
Een hele tijd zien we hem niet meer.
Ineens zit hij weer naast ons. Hij is op
familiebezoek geweest in Mongolië. Enthousiast
vertelt hij: ‘Je begrijpt niet wat er aan de hand is.
Overal in Mongolië zijn nu christenen, duizenden,
duizenden!’ Ik vraag hem op de man af: ‘Ben jij
een christen?’ ‘Ja’, zegt hij, ‘in Nederland ben ik
dat al geworden.’
Later lees ik: ‘In 2004 zijn in Mongolië 1.320.000
Emmaüs bijbelcursussen verspreid. Het werk
groeit sterk omdat steeds meer radiostations in
de wereld de schriftelijke cursussen van deze
grootste bijbelschool ter wereld gebruiken in de
nazorg.’ De tegenstander zit niet stil, maar God
werkt door. In veel landen wordt de oogst voor de
hemelse schuren binnengehaald.

De tegenstander zit niet stil, maar God werkt door

Ervaringen van een evangelist (4)

9

Peter Cuijpers

Secundus, Tertius, Quartus

Handelingen 20:4; Romeinen 16:22-23

Een deelgenoot, een schrijver, een broeder...

“En hem vergezelden tot in Asia Sopater, de zoon
van Pyrrus, van Berea; van de Tessalonikers,
Aristarchus en Secundus, Gajus van Derbe,
Timoteüs, en de Asiaten Tychikus en Trofimus”.
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Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u
in de Heer. U groet Gajus, de gastheer van mij
en van de gehele gemeente. U groet Erastus, de
rentmeester van de stad, en de broeder Quartus”.
In deze bijbelgedeelten worden drie broeders
genoemd met wel zeer opvallende namen:
Secundus, Tertius en Quartus. Als we deze
Romeinse namen vertalen in het Nederlands
staat er: de tweede, de derde en de vierde. Het
zijn zogenaamde ‘rangtelwoord-namen’. In de
Romeinse cultuur bracht men op dergelijke
manier onderscheid aan tussen de kinderen; zo
was ‘Maximus’ de grootste van het stel. Over de
geschiedenis van deze broeders wordt ons niets
verteld. Met zekerheid kunnen we aannemen dat
ze uit Romeinse gezinnen kwamen en zich tot het
christendom hadden bekeerd. Hoewel we niet veel
van hen weten, staat bij elk van hen een kleine
toevoeging, waardoor we ons toch een beeld van
deze broeders kunnen vormen.
Secundus
Secundus
vinden
we
in
Handelingen 20:4. Van hem
wordt vermeld dat hij uit
Tessalonica kwam en dat hij
de apostel Paulus vergezelde
op reis naar Jeruzalem. Op zijn
tweede zendingsreis was Paulus
in Tessalonica gekomen, en had
daar drie sabbatten achtereen gepredikt. Vanuit
de Schriften onderhield hij zich met de Joden,
terwijl hij uitlegde en aantoonde dat de Christus
moest lijden en opstaan uit de doden. Sommigen
uit hen werden overtuigd en sloten zich bij Paulus
en Silas aan. Maar ook een grote menigte van
de godsdienstige Grieken en tal van voorname
vrouwen geloofden het evangelie en bekeerden
zich. De jaloerse Joden zagen dit met lede ogen
aan en veroorzaakten een oploop, waardoor
Paulus en Silas in de gevangenis terechtkwamen.
Nadat zij op borgtocht waren vrijgelaten, besloten
de broeders hen ’s nachts weg te zenden naar
Berea (Hand. 17:1-10).

Secundus was een van degenen die zich door
Paulus had laten overtuigen, en later had hij zich
bij het reisgezelschap van de apostel aangesloten.
Hij was een broeder die niet terugschrok voor de
gevaren en ontberingen die dit met zich meebracht.
Secundus was een discipel die geschikt was voor
het koninkrijk van God (Luc. 9:57-62). Discipelen
die geschikt zijn voor het koninkrijk van God.
Kunnen wij dat van onszelf zeggen?
Tertius
Tertius
wordt
vermeld
in
Romeinen 16. Hij was de
secretaris van Paulus in Korinte.
Omdat Paulus waarschijnlijk
een oogziekte had (Gal. 4:15;
vgl. 2 Kor. 12:7), dicteerde hij
op een enkele uitzondering na
(Gal. 6:11) zijn brieven aan een
schrijver. In de brief aan de Romeinen treedt een
van deze schrijvers uit de anonimiteit: Tertius. Aan
het slot van de brief voegt hij op persoonlijke titel
een groet toe, die Paulus niet had gedicteerd: ‘Ik,
Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de
Heer’ (Rom. 16:22).
Het is mogelijk dat Tertius uit Rome afkomstig
was, of dat familieleden van hem daar woonden.
Hoe het ook zij, hij voelde zich zo verbonden
met de broeders en zusters in Rome, dat hij hen
persoonlijk wilde groeten. Het was niet zomaar
een groet, maar een groet ‘in de Heer’ – in Hem
in wie gelovigen zich met elkaar verbonden weten.
Weten ook wij ons ‘in de Heer’ verbonden met
allen die Hem toebehoren?
Quartus
Na Tertius komt Quartus (Rom.
16:23). ‘Logisch’, zult u zeggen,
vier komt immers na drie! Zeker,
logisch! Toch blijf ik mij verbazen
dat het Woord van God zich tot
in details aan de volgorde houdt
die wij zo logisch vinden. Soms
lezen we over dingen in de Bijbel
heen zonder dat het ons hart raakt. Hoe komt dit?
Omdat we het vaak zo vanzelfsprekend en logisch
vinden! Het is net als met de schepping:

De moderne mens beeldt zich in zoveel kennis
te bezitten dat hij zich nergens meer over hoeft
te verwonderen. In plaats van de Schepper te
verheerlijken of te danken (Rom. 1:19-21), speurt
hij het heelal af naar buitenaards leven en zoekt
een verklaring voor het ontstaan van het heelal en
het eerste leven. Miljarden en nog eens miljarden
worden verspild om naar een bewijs te zoeken dat
God niet bestaat; want dat is de achterliggende
gedachte van de hypothese dat het leven
afkomstig zou zijn van buiten de aarde1.
Maar we houden ons nu met broeder Quartus
bezig! De toevoeging bij zijn naam bestaat uit twee
woorden: ‘de broeder’. Niet veel, maar genoeg
om iets over te zeggen. De Heer Jezus schaamt
Zich niet om ons Zijn broeders te noemen (Hebr.
2:11; Joh. 20:17). Zodra iemand zich bekeert en
gelooft in de Heer Jezus, wordt hij opgenomen in
de familie van Gods kinderen. Vanaf dat moment
is hij een geliefde broeder (vgl. Filemon: 16). Door
iemand een broeder of zuster te noemen, geef ik
te kennen dat ik hem of haar niet langer beschouw
als een ongelovige, maar als een kind van God
met wie ik mij verbonden voel (vgl. Hand. 9:17).
Broederschap spreekt van verbondenheid met de
Heer Jezus, en met allen die Hem toebehoren.
Petrus spoort ons dan ook aan de broederschap
lief te hebben (1 Petr. 2:17).
Quartus groette de gelovigen te Rome als ‘de
broeder’. Daarmee gaf hij te kennen dat hij tot
de familie van Gods kinderen behoorde en zich
verbonden voelde met zijn broeders en zusters in
1 De hypothese van panspermia of panspermie houdt
in dat het leven verspreid in het heelal voorkomt, en dat
het leven op aarde niet op de aarde zelf is ontstaan.
Het leven op aarde is het gevolg van een “besmetting”
met organismen uit de ruimte. Het leven op aarde kent
sindsdien wel zijn eigen geschiedenis (evolutie). Deze
theorie gaat er dus vanuit dat het leven op aarde niet
op deze planeet ontstaan is, maar afkomstig is van een
andere plek in het heelal. Daarmee geeft de theorie
echter nog geen pasklaar antwoord op de vraag hoe en
waar het leven precies ontstaan is!

Rome. Kunt u zich zo noemen: de broeder, of de
zuster?
Primus?
Eén broeder ontbreekt in dit
rijtje: broeder Primus (d.i. de
eerste). Tevergeefs zult u in de
Bijbel zoeken naar een broeder
met deze naam; die komt er
namelijk niet in voor. Toeval
of geen toeval? Ik geloof niet
zozeer in toeval, en zeker niet als het gaat over
het schrijven van de Bijbel. Er kan er maar Eén
de eerste plaats innemen, en dat is de Heer Jezus
(Kol. 1:18). Daarom ben ik er ook stellig van
overtuigd dat God bewust niet iemand met zo’n
naam in de Bijbel heeft laten opnemen. God waakt
over de eer van Zijn Zoon!
Toen Petrus op de berg der verheerlijking
voorstelde om drie tenten te maken: één voor
Jezus, één voor Mozes en één voor Elia, wist hij
niet wat hij zei. Hoewel Petrus de Heer Jezus
aansprak met het Griekse woord ‘epistata’, wat
betekent Meester, of iemand die aan het hoofd
staat, stelde Hij de Heer op één lijn met gewone
sterfelijke mensen. God greep dan ook direct in:
‘Toen hij (Petrus) nu dit zei, kwam er een wolk en
overschaduwde hen (...). En er kwam een stem uit
de wolk, die zei: Deze is mijn uitverkoren Zoon,
hoort Hem. En terwijl de stem sprak, werd Jezus
alleen gevonden’ (Luc. 9:34-36).
Hoewel broeder Primus niet in de Bijbel voorkomt,
was er wel een broeder die graag de eerste wilde
zijn, namelijk Diotrefes (3 Joh.: 9). Als er reeds
van Petrus staat geschreven dat hij niet wist wat
hij zei, wat moeten we hiervan dan denken? Hoe
aanmatigend dat Diotrefes zichzelf de plaats wilde
toe-eigenen die alleen de Heer Jezus toekomt!
Dat broeder Primus in de Bijbel niet voorkomt,
heeft ons dus zeker iets te zeggen. God waakt
over de eer van Zijn Zoon. Hem alleen komt de
eerste plaats toe! Is de Heer Jezus wérkelijk de
Eerste, of willen wijzelf graag die plaats innemen?

...maar geen broeder Primus

Wie van ons spreekt zijn verwondering nog erover
uit dat God het menselijk lichaam wonderbaar
heeft toebereid? (Ps. 139:14).

De Bijbel is geschreven, opgetekend
en overgeschreven, en gedrukt op
vele verschillende wijzen, maar nu met
The Bible Scribe, geschreven door
robothanden. The Bible Scribe van
Robotlab is een prachtige robotcreatie.
Twee
verschillende
werelden:
religie en techniek worden er door
samengevoegd in het uitschrijven van
de hele Bijbel. De Robot Scribe begint
in het Oude Testament en schrijft in
hoge precisie een prachtige kalligrafie
van het Heilige Boek.
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Nieuwe publicaties Ger de Koning
Leviticus – Toegelicht & toegepast 03
Waarom en hoe God bij Zijn volk wil wonen

Het boek Leviticus is
het boek dat handelt
over
gemeenschap.
Dit boek brengt ons
evenals het laatste deel
van het boek Exodus
in het heiligdom, bij het
hart van God. In het
heiligdom zien we wat
in Gods hart is. Daar
wil God gemeenschap
met ons hebben. Hoe
dat in de praktijk werkt
en de voorwaarden
die daarbij door God
worden
gesteld,
wordt
voorgesteld
in
de
offers
en
de daarmee verbonden priesterdienst. Voor ons,
nieuwtestamentische gelovigen, vertelt dit boek in
beelden over de gemeenschap die wij mogen hebben
met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus (1 Joh.
1:3). Het bijbelboek Leviticus is het derde boek van de
Thora.
ISBN nr. 978-90-5798-364-1 / Prijs: 14,50 Euro
Numeri – Toegelicht & toegepast 04

Advertentie

God wijst Zijn volk de weg
In het boek Numeri
zien we Gods volk
in de woestijn in de
tegenwoordigheid
van vijanden. Het is
een volk van strijders
om het heiligdom te
verdedigen.
Numeri
beschrijft
de
reis
van het volk door de
woestijn op weg naar
het Beloofde Land.
God heeft Zijn volk
voor die tocht van
allerlei
hulpmiddelen
voorzien; die worden
ook beschreven. We
zien ook hoe het volk
zich op de reis gedraagt. Omdat sinds de Sinai de wet
de grondslag is van Gods handelen met hen, zien we
hoe God direct straft als het volk overtreedt en faalt.
Tegelijk blijkt ook dat God een God van genade is, die
Zijn volk niet verlaat. Het bijbelboek Numeri is het vierde
boek van de Thora.
ISBN nr. 978-90-5798-365-8 / Prijs: 16,95 Euro
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RECHTSTREEKS
Van

de redactie
Tweetallen in 2 Timoteüs

Deze maand:
1

2
3

3
4

6

Wij vinden vaak tweetallen in de Bijbel, zowel in
positieve als in negatieve zin. ‘Twee zijn beter
dan één’, zei de Prediker al, ‘omdat zij een goede
Van de redactie
beloning hebben bij hun zwoegen’ (Pred. 4:9-12).
Tweetallen in 2 Timoteüs Mozes en Aäron zijn natuurlijk heel bekend, die in
opdracht van God samen wonderen en tekenen
Christus leren kennen verrichtten in Egypte om het volk van God uit
de slavernij te bevrijden (Ex. 4:27vv.; Ps. 77:21;
105:26-27). Een negatief voorbeeld vormden
Bestudeert de
Simeon en Levi, die bondgenoten in het kwaad
Schriften
waren (Gen. 49:5-7). Ook in de verhalen rond de
opstanding van de Heer Jezus vinden we diverse
tweetallen, denk maar aan de Emmaüsgangers
Boekrecensie
(Luc. 24). Een positief voorbeeld in het boek
Handelingen hebben wij in Petrus en Johannes,
De uitsluiting van
die samen met vrijmoedigheid getuigden van
Mirjam buiten de
de opstanding van Christus en van de kracht
legerplaats
tot behoudenis die alleen te vinden is in Zijn
naam (Hand. 3-4). Ananias en Saffira vormden
Een voorbeeld van
uiteraard weer een negatief voorbeeld van een
tuchtoefening en herstel tweetal dat samenspande in het kwaad (Hand.
in het Oude Testament
5).
Ezra
Hoofdstuk 10

7

Vandaag met Jezus
in het paradijs

8

Elia opgenomen in
de hemel; Elisa volgt
hem op in de dienst
2 Koningen 2:11-25

9

Reply

10 Vergeven zoals God
ons vergeven heeft
Matteüs 18:21-35

Naarmate de apostolische eeuw verstrijkt
en boze mensen en verkeerde leringen de
gemeente binnenkomen, wordt het beeld
somberder. Paulus en Timoteüs werkten als een
tweetal samen in de dienst van het evangelie,
eigenlijk als ‘vader’ en ‘zoon’ in de Heer; en de
tweede brief van Paulus aan Timoteüs was een
ontroerende afscheidsbrief vanwege het verval
dat was ingetreden in de gemeente en dat de
apostel zo bedroefde. Er is echter nog een tweetal
in 2 Timoteüs 1, dat gelukkig een bemoedigend
voorbeeld voor ons vormt, en wel de moeder
en de grootmoeder van Timoteüs: Eunike en
Loïs. Zij werden door Paulus geëerd vanwege
het ‘ongeveinsd geloof’, dat eerst in hen had
gewoond en dat ook in Timoteüs zelf woonde.
Mogelijk zijn eerst de moeder en grootmoeder
tot geloof gekomen door de prediking van de
apostel, en later Timoteüs zelf. Het is een zegen
op te groeien in een godvrezend gezin. Paulus
beschouwde Timoteüs als een geliefd kind in
het geloof; hij was de vrucht van zijn prediking.
Tijdens de tweede zendingsreis wordt hij al een
discipel genoemd, die een goed getuigenis had
van de broeders (Hand. 16:1).
Gods werk, Gods rentmeesterschap in deze
bedeling gaat steeds volgens het principe van
het geloof (1 Tim. 1:4; vgl. Joh. 20:29-31). Door
de prediking van het Woord wordt het zaad van
het geloof geplant in het hart van eenieder die

gelooft, en daarop gaat het groeien en bloeien
(vgl. 1 Kor. 3:5-7). Helaas is het ongeveinsd
geloof, een oprecht en waarachtig vertrouwen
in God en Zijn Woord, niet het deel van allen
(2 Tess. 3:2). Dat wordt vooral zichtbaar in de
laatste dagen, waarover de apostel spreekt in
zijn afscheidsbrief aan zijn leerling (2 Tim. 3:2).
De volgende tweetallen in deze brief getuigen
duidelijk hiervan (zie 2 Tim. 1:5,15; 2:17; 3:8;
4:19). Want allen in Asia hadden zich afgewend
van de apostel, onder hen waren Fygelus en
Hermogenes (2 Tim. 1:15). Helaas is er ook groei
en toename in het ongeloof, zoals de volgende
hoofdstukken bevestigen. Men keerde zich niet
alleen af van de persoon van Paulus – waarbij
het christelijk geloof als zodanig nog niet werd
prijsgegeven. Maar er traden toen ook leraars
op die fundamentele dwalingen brachten,
zoals Hymeneüs en Filetus, die de lichamelijke
opstanding loochenden en op die manier het
geloof van sommigen omverwierpen (2 Tim. 2:1718). Zulke valse leraars zijn er nu nog steeds.
Nog ernstiger zijn de bedriegers, de tovenaars,
die het christelijk geloof weerstaan, zoals Jannes
en Jambres zich destijds verzetten tegen Mozes,
de man Gods (2 Tim. 3:8,13). Zij zijn verwerpelijk
wat het geloof betreft, en zullen van kwaad tot
erger voortgaan. Zij hebben het betrouwbare
woord van de prediking die zich baseert op de
heilige Schriften verlaten, de gezonde leer de rug
toegekeerd en die vervangen door mythen en
fabels (2 Tim. 3:15-17; 4:3-5). Denk aan new-age
leringen, esoterie, nieuwe spiritualiteit.
Er was ook een individu dat de apostel veel
kwaad had berokkend, namelijk Alexander de
kopersmid. Paulus gaf het echter over aan
Gods rechtvaardige regering: de Heer zou hem
vergelden naar zijn werken (2 Tim. 4:14). Naast
andere medewerkers van de apostel die in dit
slothoofdstuk worden genoemd, valt hier nog een
laatste tweetal op dat zich gunstig onderscheidde
van de reeds genoemde tweetallen. Het zijn
Prisca en Aquila, een echtpaar dat we vaker
vinden in het Nieuwe Testament en dat de
apostel tot veel steun is geweest in de dienst van
het evangelie (Hand. 18:2-3,18,26; Rom. 16:35; 1 Kor. 16:19; 2 Tim. 4:19). Tegen de donkere
achtergrond van Paulus’ afscheidswoorden is het
bemoedigend zich aan dit tweetal te spiegelen en
hun goede voorbeeld voor ogen te houden. Dat
wensen wij alle lezers van harte toe. Namens de
redactie, Hugo Bouter

Deel 1

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

J. Koechlin

Christus

leren kennen

‘Maar zo hebt u Christus niet geleerd’ (Ef. 4:20).

Wat waar is in Hem en in u
Na de Efeziërs eraan te hebben herinnerd hoe zij
zelf hebben gewandeld, toen zij nog “vreemd aan
het leven van God” waren, voegt Paulus eraan
toe: “Maar zo hebt u Christus niet geleerd”. Het
christendom is niet een verzameling waarheden,
maar een Persoon die wij leren kennen en leren
zien. 1 Johannes 1 heeft als onderwerp: het
goddelijke leven, gezien in de Heer Jezus door
alles wat Hij heeft getoond en geopenbaard in Zijn
hele leven hier op aarde. Christus te leren kennen
is het doel van deze enkele korte hoofdstukken.
Het reukwerk van het heiligdom, dat op het
gouden altaar brandde, was uit diverse delen
samengesteld: “(…) druipende hars, onyx en
galbanum, welriekende stoffen en reine wierook,
in gelijke delen. U zult dit alles maken tot een
reukwerk, een mengsel, zoals een zalfbereider
bereidt, gezouten, zuiver, heilig. Een gedeelte
daarvan zult u uiterst fijn wrijven, en iets ervan
leggen voor de Getuigenis in de tent der
samenkomst, waar Ik met u zal samenkomen;
allerheiligst zal dit voor u zijn” (Ex. 30:34-36).
Dit is een schitterend beeld van alle deugden
en karaktertrekken, de eigenschappen van het
leven van de Heer Jezus Christus als Mens – en
de volmaakte harmonie van dit leven (de gelijke
delen). Deugden die we mogen onderzoeken in
de Bijbel, met alle bijzondere kenmerken (uiterst
fijn gewreven). De gelovigen kunnen die dan zelf
tonen voor God en mensen, en zo de lieflijke reuk
van Christus verspreiden.
In Johannes 14 en 15 noemt de Heer Jezus drie
van deze deugden. Hij toont daar Zijn discipelen
waaraan zij voortaan deelhebben: “mijn vrede
geef Ik u (…) blijft in mijn liefde (…) opdat mijn
blijdschap in u is” (14:27; 15:9,11). Zijn dat ook
niet de eerste drie kenmerken van de vrucht
van de Geest (Gal. 5:22)? Alleen al de liefde,
de blijdschap en de vrede hebben in Christus
geschitterd als een drievoudig getuigenis. De
volheid van de Heilige Geest woonde in Zijn
gezegende Persoon.
Zo worden er in het Nieuwe Testament de
volgende kenmerken genoemd:
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1.
2.
3.
4.
5.

De vrede van Christus (Kol. 3:15).
De liefde van Christus (2 Kor. 5:14).
De blijdschap van Christus (Joh. 15:11; 17:13).
De volharding van Christus (2 Tess. 3:5).
De gezindheid van zelfverloochening en
vernedering die in Christus was (Fil. 2:5).
6. De zachtmoedigheid en goedheid van Christus
(2 Kor. 10:1).
7. De gehoorzaamheid van Christus (1 Petr. 1:2).
8. De smaad van Christus (Hebr. 11:26).
Wij worden dus opgewekt om de schoonheden
van Christus te bezien. En wij worden ertoe
geroepen de diverse karaktertrekken van het
goddelijke leven in Hem te weerspiegelen, want de
kenmerken van Christus moeten ook de christen
kenmerken. Wat waar is in Hem én in u, zo zegt
1 Johannes 2:8.
1. Zijn vrede
Toen Hij op het punt stond de discipelen te
verlaten beloofde de Heer Jezus een grote gave,
een speciaal geschenk van Hem voor hen, door
de Heilige Geest: “Mijn vrede geef Ik u”. Waaraan
Hij toevoegde: “Laat uw hart niet ontroerd en
niet bang worden” (Joh. 14:27). Niet veel later
vervulde Hij Zijn belofte, toen zij ’s avonds op de
dag van Zijn opstanding bijeen waren. “Toen het
dan avond was op die eerste dag van de week,
en de deuren waar de discipelen waren, wegens
hun vrees voor de Joden waren gesloten, kwam
Jezus, ging in het midden staan en zei tot hen:
Vrede zij u!” (Joh. 20:20).
Het was wel Zijn eigen vrede, die Hij gaf. Hij had
nooit gehandeld uit vrees voor mensen. Zelfs niet
toen zij Hem probeerden te grijpen, en niemand
de hand aan Hem sloeg, omdat Zijn uur nog
niet gekomen was (Joh. 7:30). Hij bezat een
onverstoorbare, onwankelbare vrede. Die is te zien
bij de overlast van de menigten, de vijandschap
van de oversten van het volk en de verzoekingen
van de satan. “Hij zal niet schreeuwen noch zijn
stem verheffen, noch die op de straat doen horen”
(Jes. 42:2-4). Wij zien bij Hem een soevereine
vrede tijdens de storm op het meer, toen Hij in
volmaakte rust lag te slapen op een kussen. Zijn
vrede is als een machtige stroom, vol majesteit.

Bij veel mensen ontstaat uiterlijke rust min of
meer door onverschilligheid. Met het ouder
worden, wordt het hart door alle ervaringen
gevoellozer. Dat biedt bescherming tegen de
stormen van het leven, en dan worden mensen
en gebeurtenissen met een filosofische blik
bekeken. Maar bij de Heer Jezus was dit geheel
anders. Wat een volmaaktheid vinden wij bij Hem!
Zijn hart was geen ogenblik ontredderd door
twijfel of onrust. Zijn geest werd meer dan eens
ontroerd, verontwaardigd of aangegrepen door
diepe smart, o.a. toen Hij zag welke uitwerking de
dood had op de gedachten van de mensen (Joh.
11:33); of bij de laagheid van Judas, die Hij tot
Zijn vertrouweling had gemaakt (Joh. 13:21; Ps.
41:9). Hij, de Heilige, werd in Zijn ziel ontroerd
door het vooruitzicht van de zondelast, die Hij op
Zich moest nemen en waardoor Hij van God zou
worden verlaten (Joh. 12:27).
Verhinderingen voor het ervaren van praktische
vrede bij gelovigen zijn heel vaak:

Bestudeert

de

•

de strijd tussen onze eigen wil en de wil van
God;

•

de rusteloosheid en de zorgen van de wereld,
die koortsachtig in ons werkzaam zijn;

•

en ten slotte gebrek aan geloof, hoewel wij
worden vermaand:
“Weest in niets bezorgd, maar laat in alles,
door gebed en smeking met dankzegging,
uw verlangens bekend worden bij God. En
de vrede van God, die alle verstand te boven
gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren
in Christus Jezus” (Fil. 4:6-7).
“En laat de vrede van Christus, waartoe u ook
geroepen bent in één lichaam, in uw harten
heersen; en weest dankbaar” (Kol. 3:15).

Een voorzitter in een vergadering leidt de
discussies en hij probeert tegenstanders tot
overeenstemming te krijgen; maar hij heeft het
laatste woord. Daartoe is het nodig dat zijn gezag
niet wordt betwist. Moge de Heer ons geven te
genieten van Hemzelf. Hij heeft ons een voorbeeld
gegeven, zodat Hij ons kan helpen bij het navolgen
en onze harten, die zo gemakkelijk onrustig en
angstig worden, in het vervolg beheerst worden
door Zijn vrede.
O Heer, laat uw persoon
vervullen hart en geest,
opdat uw vrede in ons woon’;
dan zijn wij onbevreesd.

Voortaan beheerst door Zijn vrede

Toen de legerafdeling met zwaarden en stokken op
Hem afkwam om Hem gevangen te nemen, klonk
het eenvoudige woord: “Ik ben het”. Daardoor
deinsden Zijn tegenstanders terug en vielen op de
grond. “De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie
zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor
wie zou ik vervaard zijn?” (Ps. 27:1). Deze psalm
laat ons de intieme gedachten van onze Heiland
op het moment van Zijn gevangenneming zien.

Schriften

Vragen:

Antwoorden:

Boekrecensie

98 jaar oud (1 Sam. 4:15).

Hoe heette de Romeinse hoofdman die
verantwoordelijk was voor Paulus op de zeereis
naar Rome?

1.

3.

De profeet Jesaja (Jes. 8:1, 3).

Wie gaf zijn zoon de naam: Maher Sjalal Chasj
Baz (d.i. haastig-buit-spoedig-roof)?

2.

2.

Julius (Hand. 27:1).

Hoe oud was de priester Eli toen hij stierf?

3.

1.

Jan Paul Spoor

Gebrokenheid - Gods plan om Christus zichtbaar te maken in ons leven
Gebrokenheid is geen makkelijk of populair onderwerp. De schrijver weet uit
ondervinding dat dit op het moment zelf niet aantrekkelijk is. Maar hij beschrijft
in korte pakkende stukjes hoe gebrokenheid, door middel van Gods volmaakte
weg met ons, tot stand komt. Dit maakt, zegt hij, van ons geen mensen zonder
ruggengraat of afgestompte kluizenaars, maar openlijk leesbare brieven van
Christus, doordat onze briefzegels van angst en vertrouwen op eigen kunnen
verbroken zijn.
Verkrijgbaar bij: stichting HeartCry
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De

uitsluiting van

Mirjam

Hugo Bouter

buiten de legerplaats
Een voorbeeld van tuchtoefening en
herstel in het Oude Testament
‘Mirjam nu sprak met Aäron over Mozes naar aanleiding van de Ethiopische vrouw, die hij genomen
had (...) Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw (...)
Toen zeide Aäron tot Mozes: Ach mijn heer, reken ons toch de zonde niet toe,
die wij in onze dwaasheid begaan hebben (...) Daarop werd Mirjam zeven dagen buiten de
legerplaats gesloten’ (Num. 12:1-16).

Rebellie tegen Mozes

Onder de tucht gesteld...

De beschrijving van de reis van het volk Israël van
Egypte naar Kanaän bevat allerlei waardevolle
lessen voor de Gemeente van God in de huidige
bedeling. Wij zijn ook een volk van pelgrims, maar
wij zijn onderweg naar een beter, dat is een hémels
vaderland. Terwijl wij in het boek Exodus de uittocht
uit Egypte vinden, beschrijft Numeri de tocht vanaf
de berg Sinai tot en met de verovering van het
Overjordaanse.
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Om dit nog iets meer toe te spitsen: Numeri spreekt
vooral over het falen van het volk van God tijdens
de woestijnreis. Israël faalde om te luisteren naar
Gods Woord, te gehoorzamen aan het gezag van
Mozes, in het geloof op te trekken naar het Beloofde
Land, etc. Bijzonder treffend is in dit verband de
klacht die God na verloop van tijd uitspreekt: de
Israëlieten hebben Mij nu reeds tienmaal verzocht
en naar Mijn stem niet geluisterd (Num. 14:22).
Keer op keer werd het morrende volk gestraft
door Gods oordelen, maar het mocht allemaal niet
baten. De meesten van hen kwamen jammerlijk om
in de woestijn en het was een nieuwe generatie
(met uitzondering van Jozua en Kaleb), die het land
van de belofte binnentrok. De mens in het vlees,
die door de wet op de proef werd gesteld, kon God
niet behagen en moest opnieuw geboren worden.
Tot die conclusie moet iedere aandachtige lezer
van dit bijbelboek wel komen, en ongetwijfeld is dit
ook een van de belangrijke lessen die God ons hier
wil leren.
In Numeri 12 maakte de geest van rebellie die het
volk beheerste, zich ook meester van Mirjam en
Aäron, niemand minder dan de broer en zus van
Mozes, die beiden als instrumenten door God waren
gebruikt en een belangrijke rol hadden gespeeld bij
de uittocht uit Egypte. Het aandeel van Mirjam in
deze opstand tegen Mozes is kennelijk het grootst
geweest, maar zij vond een open oor bij Aäron en
diens belijdenis is dan ook in het meervoud gesteld:
‘Ach mijn heer, reken ons toch de zonde niet toe,
die wij in onze dwaasheid begaan hebben’ (Num.
12:11).

Wat was de reden voor de kwaadsprekerij van
Mirjam? We lezen dat Mirjam zich met haar broer
Aäron onderhield over het huwelijk van Mozes met
een Ethiopische vrouw. Mag je daar nu niet over
praten, over het huwelijk van je eigen broer? Ja,
maar het komt erop aan op welke wijze erover
gesproken wordt! Mirjam deed dat in negatieve
zin en maakte zich daarmee schuldig aan laster;
zij keurde het huwelijk van Mozes af en tastte
daardoor zijn positie en goede naam aan. Dat
wordt weliswaar niet met zoveel woorden gezegd,
maar het valt uit het verband toch wel duidelijk op
te maken. Mirjam verzette zich dus tegen Mozes’
handelwijze en ze zocht daarvoor steun bij Aäron.
Sámen zeggen ze dan: ‘Heeft de Here soms
uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook
niet door ons gesproken?’ (Num. 12:2). ‘En de Here
hoorde het’, staat er dan in het volgende vers. Laten
wij dat wel bedenken wanneer wij iets over onze
medebroeder of zuster menen te moeten zeggen!
Er is een Getuige die onze gesprekken hoort, die
onze gedachten kent en zelfs weet wat er leeft op
de bodem van ons hart. Voor Hem kunnen wij niets
verbergen. Het is niet voor niets dat Jakobus zo
ernstig waarschuwt voor de gevaren van de tong,
die vol ‘dodelijk venijn’ kan zijn. Met haar kunnen wij
God loven, maar helaas ook de mensen vervloeken
die naar Gods gelijkenis zijn gemaakt (Jak. 3:8-9).
Dit is een ernstig kwaad en wanneer iemand
daarin volhardt en zijn leven getekend wordt door
zonde, leidt dit uiteindelijk tot uitsluiting buiten de
Gemeente. Een lasteraar moet als een boze uit
het midden worden weggedaan (1 Kor. 5:11-13).
En in het volgende hoofdstuk zegt Paulus, dat
een lasteraar behoort tot hen die Gods Koninkrijk
niet zullen beërven (1 Kor. 6:10). Zo iemand wordt
gerekend tot ‘hen die buiten zijn’. Zover kan het
helaas komen met iemand die zijn tong niet in
toom weet te houden door de kracht van de Heilige
Geest; want ook déze vorm van zelfbeheersing is
een vrucht van de Geest (Gal. 5:19-22).

Zover kwam het helaas met Mirjam, zoals wij in
type zien in deze geschiedenis. Zij had zich niet
ontzien tegen Mozes te spreken en zij moest
daarom als een melaatse buiten de legerplaats
worden gesloten. Buiten de legerplaats: dat is in
het boek Numeri de plaats van de onreinen (Num.
5:1-4; en de melaatsen staan in die verzen
vóórop). Zo is het ook in Leviticus 13 en 14,
waar wij de wetten vinden voor de priesters
inzake de beoordeling van de diverse vormen
van melaatsheid en de reiniging van de melaatse
zelf. De melaatse was onrein zolang hij de plaag
had: ‘(...) afgezonderd zal hij wonen, buiten de
legerplaats zal zijn verblijf zijn’ (Lev. 13:46).1
Het merkwaardige is dat het bij Mirjam kennelijk
ging om melaatsheid in een vérgevorderd stadium.
De toorn des Heren ontbrandde tegen Mirjam
en Aäron, en Mirjam werd onmiddellijk ‘melaats
als sneeuw’ (Num. 12:10). Dit volkomen wit zijn,
was volgens Leviticus 13:13 juist de voorwaarde
om weer rein verklaard te worden! Mirjam werd
dus getroffen door Gods oordeel, maar toch was
hier meteen reeds een bewijs van Zijn genade te
constateren – genade die haar herstel op het oog
had. Zij was volkomen melaats, daarover bestond
geen enkele twijfel. Zij moest als een onreine
buiten de legerplaats worden gesloten en het zelf
ook uitroepen dat zij onrein was (Lev. 13:45). Maar
het was niet voorgoed. God wilde haar weer in
genade aannemen nadat zij zeven dagen buiten de
legerplaats was gesloten (Num. 12:14). Ik denk dat
deze periode van zeven dagen, die ook gebruikelijk
was bij andere reinigingsceremoniën (o.a. in Num.
19), doelt op het betoon van berouw dat voor een
volledig herstel vereist is. Zo diende er ook bij de
uitgeslotene in Korinte een werk van berouw en
bekering plaats te vinden, voordat hij weer in het
midden van de gelovigen kon worden toegelaten
(2 Kor. 2:7). De droefheid naar God had zowel in
zijn hart als in dat van de overigen, die het kwaad
eerst hadden getolereerd in hun midden, een
‘onberouwelijke bekering tot behoudenis’ bewerkt
(2 Kor. 7:10 Voorhoevevert.).
Het wegdoen van een ‘boze’ uit het midden van de
gelovigen, het uitsluiten van een ‘melaatse’ buiten
een reine legerplaats, dient dus plaats te vinden
in de hoop op een spoedig herstel. Priesterlijke
aandacht en zorg is nodig om vast te kunnen stellen
welk stadium de melaatsheid, die bij uitstek een
beeld is van de zonde in een manifeste gedaante,
heeft bereikt. Is de melaatse volledig aangetast
door de ziekte, dan betekent dat in overdrachtelijke
zin dat de uitgeslotene niets meer van zichzelf
1 Hier is de legerplaats de door God erkende
woonplaats van Zijn volk. Hij was als de Reine en Heilige
in hun midden en zij waren als een rein en heilig volk
rondom Zijn heiligdom gelegerd. Toen de legerplaats
verontreinigd was door afgoderij, was de plaats van de
getrouwen met Mozes ‘buiten de legerplaats, ver van
de legerplaats’ (Ex. 33:7). Zo is na de verwerping van
de Messias de plaats van de gelovige Hebreeën bij hun
Heer ‘buiten de legerplaats’ (Hebr. 13:13).

kan verwachten en erkent dat er in zijn vlees geen
goed woont (vgl. Rom. 7:18). Met andere woorden:
er is een werk van berouw en bekering bij hem
te bespeuren. Zodra dat is vastgesteld, kan de
betrokkene hersteld worden en zijn vroegere plaats
onder de gelovigen weer innemen.
Na zeven dagen mocht Mirjam zich weer bij de
legerplaats voegen, of zoals de Statenvertaling het
zegt: ‘weer aangenomen worden’. Dit is een treffend
voorbeeld van uitsluiting, maar ook van herstel van
iemand die onder de tucht moest worden gesteld.
God neemt de zonde heel hoog op en Hij vraagt
van de gelovigen handhaving van (gemeentelijke)
tucht, maar Hij wil in Zijn genade ook de weg banen
tot een volledig herstel. Mirjam moest wachten
buiten de legerplaats, zeven dagen lang, voordat zij
weer kon worden toegelaten. Maar het is treffend
dat het volk binnen de legerplaats ook zeven
dagen lang wachtte, totdat zij zich weer bij hen
had gevoegd: ‘(...) en het volk brak niet op, vóórdat
Mirjam zich bij hen gevoegd had’ (Num. 12:15). Zij
wachtte buiten, het volk wachtte in de legerplaats,
totdat het werk van herstel was voltooid!
Zachtmoedig en nederig van hart
Laten wij nu nog letten op de houding van Mozes,
die ook bijzonder leerzaam is. Mozes is ongetwijfeld
bedroefd geweest over de zonde van Mirjam en
Aäron (die als oudere broer beter had moeten
weten, maar die bij de afgoderij met het gouden
kalf ook een twijfelachtige rol had gespeeld). Wat
was de reactie van Mozes op dit revolutionaire
optreden tegen zijn gezag als de man Gods? Hij
zweeg en gaf het over aan Hem die rechtvaardig
oordeelt (1 Petr. 2:23). Het getuigenis dat wij hier
van Mozes lezen, is dat hij ‘een zeer zachtmoedig
man was, meer dan enig mens op de aardbodem’
(Num. 12:3). Die zachtmoedigheid had hij niet
van zichzelf, hij had die geleerd in de school van
God. Van nature was hij immers een driftig man: hij
sloeg de Egyptenaar dood, en zelfs op zijn oude
dag speelde zijn drift hem nog een keer parten toen
hij in zijn verontwaardiging over het weerspannige
volk op de rots ging slaan in plaats van tegen de
rots te spreken (Num. 20).
Hier in Numeri 12 doet Mozes ons echter denken
aan de Heer Zelf, die Zijn discipelen vermaande:
‘Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig
van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen’
(Matt. 11:29). Als discipelen van Christus, als
leerlingen die worden opgevoed in Zijn school,
moeten wij zó reageren wanneer wij het mikpunt
van kwaadsprekerij zijn. Dat dient in elk geval
onze persoonlijke houding te zijn, hoewel er in
zulke kwesties ook een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid van de Gemeente is volgens
Matteüs 18:15-20. Wij zien hier zelfs dat Mozes
voor zijn zuster bad met het oog op haar herstel:
‘En Mozes riep tot de Here: O God, genees haar
toch’ (Num. 12:13). Dit gebed om herstel werd
verhoord.

...maar met het oog op herstel

Mirjam buiten de legerplaats
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Deel 32

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 10

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

Reiniging van het volk

6

In Ezra 9 vinden wij Ezra in gebed en
verootmoediging voor God: “En tot mij kwamen
samen allen die beefden voor de woorden van
de God van Israël, wegens de trouwbreuk der
ballingen” (9:4). In hoofdstuk 10 werd het aantal
van hen die zich schuldig voelden echter nog
veel groter: “Terwijl Ezra bad en schuld beleed,
en zich wenend neerwierp voor het huis van God,
verzamelde zich tot hem een zeer grote menigte
uit Israël, mannen, vrouwen en kinderen, want het
volk was in luid geween uitgebarsten” (10:1).

van die mens (van het volk) werd erger dan
het eerste. Dit zou blijken toen de Heer werd
verworpen. De Messias zouden zij niet aannemen;
hun Heer kruisigen; de Heilige Geest verwerpen in
de persoon van Stefanus, Zijn getuige. En later,
ten tijde van de antichrist, die komen zal, zal ten
volle blijken dat het laatste van die mens erger
wordt dan het eerste; het volk zal zich dan zelfs
weer schuldig maken aan afgoderij (Openb. 13).

Wat een heerlijke uitwerking van de trouw van één
man! Wij kunnen niet genoeg hierop wijzen. Het
welzijn van Gods volk in tijden van verval hangt
vaak af van één gelovige die trouw is. In Ezra 5:1-2
hebben we gezien hoe door twee profeten, Haggai
en Zacharia, twee leiders van het volk werden
opgewekt om het huis van God te gaan bouwen, en
hoe door hen weer het hele volk werd aangevuurd.
En hier zien we hoe de verootmoediging van één
man, bij wie anderen zich weer aansloten, een
algemene verootmoediging ten gevolge had.
En opnieuw was er één man die uitdrukking gaf
aan de schuld van allen. We lezen hier: “Toen
nam Sekanja, de zoon van Jechiël, uit de zonen
van Elam, het woord en zei tot Ezra: Wij zijn
ontrouw geweest jegens onze God, doordat
wij vreemde vrouwen uit de volken van het land
hebben gehuwd; desondanks is er nog hoop voor
Israël. Laat ons dan nu een verbond sluiten met
onze God, dat wij alle vrouwen met de uit haar
geboren kinderen zullen wegzenden, volgens de
raad van mijn heer en van hen die beven voor het
gebod van onze God; en laat er gehandeld worden
volgens de wet” (vs. 2-3). Wat een eerlijkheid en
trouw in het erkennen van de schuld van het volk!
En we weten: alleen als er schuldbesef voor God
is en erkenning van het kwaad dat bedreven is, is
er hoop.
Wat was de schuld van het volk? Wat was de
overtreding van de ballingen? Het is bekend
dat de twee stammen na hun terugkeer uit de
Babylonische ballingschap zich niet meer hebben
schuldig gemaakt aan de zonde van afgoderij.
Hierop doelt de Heer Jezus, als Hij in Matteüs
12:43-45 spreekt over de boze geest, die van de
mens (d.i. het volk) is uitgevaren. Toch was de
toestand niet beter geworden. Want de onreine
geest keerde terug met een vol getal (zeven)
andere geesten, bozer dan hijzelf, en het laatste

Zo was het in de tijd van Ezra echter niet. De
zonde van afgoderij werd onder het overblijfsel
niet gevonden; en de toestand van het volk was
niet zó, dat deze erger dan weleer kon worden
genoemd. Toch was het volk onrein, want het
had zich verzwagerd met de volken rondom. In
Deuteronomium 7:25 had God Zijn volk ernstig
gewaarschuwd voor het eerste kwaad, voor de
afgoderij van de volken. De gesneden beelden
van de volken mochten zij zich niet begeren noch
nemen, opdat zij daardoor niet verstrikt zouden
worden. Maar in Deuteronomium 7:3 had God
ook gewaarschuwd voor het tweede kwaad, het
zich verzwageren met de zeven volken die in
Kanaän woonden. Zij mochten zich niet met hen
verbinden. Ezra en Nehemia vonden dit tweede
kwaad bij het volk en bestraften het met ernst.
Gelukkig luisterde het volk. En het is opmerkelijk
dat zij zich later, na hun reiniging en afzondering,
van dit kwaad evenzeer hebben onthouden als
van de zonde van de afgoderij, zodat zelfs nu in
de verstrooiing onder alle volken op aarde zij zich
van elke vermenging proberen te onthouden.

Gerard Kramer

Vandaag

met

Jezus

in het paradijs

Wat deze man zei, getuigde zowel van
schuldbesef als van geloof. Schuldbesef omdat hij
erkende dat hij straf verdiende. Geloof omdat hij
zijn heil verwachtte van Iemand die evenals hijzelf
spoedig zou sterven, maar in Wie hij desondanks
een Koning zag die eens zou gaan regeren! Het
bijzondere is dat de Heer deze boetvaardige
misdadiger een nog mooier uitzicht gaf dan de
toezegging aan hem te zullen denken als Hij in
Zijn koninkrijk zou komen. De man hoefde niet te
wachten op de oprichting van het koninkrijk. Die
zelfde dag nog zou hij met de Heer Jezus in het
paradijs zijn! Zie Lucas 23:40-43.
De vertaling van Lucas 23:43
We kijken eerst even hoe de hierboven geciteerde
woorden van de Heer in een aantal vertalingen
worden weergegeven:
SV en NBG ’51
Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in
het Paradijs zijn.
Petrus Canisius vertaling
Voorwaar, Ik zeg u: heden zult ge met Mij
zijn in het paradijs.
Willibrord vertaling
Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij
met Mij zijn in het paradijs.
Telos
Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult u met Mij
in het paradijs zijn.
NBV
Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in
het paradijs zijn.
Naardense Bijbel
Amen, jou zeg ik, vandaag nog zul je er mét
mij zijn, in het paradijs.
HSV
Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in
het paradijs zijn.

Nieuwe Wereldvertaling
Voorwaar, ik zeg u heden: Gij zult met mij in
het Paradijs zijn.
De laatste vertaling springt er uit. Het woordje
‘heden’ of ‘vandaag’ (allebei correcte vertalingen
van Gr. sèmeron) is alleen in de Nieuwe
Wereldvertaling getrokken bij ‘ik zeg u’. De
overige vertalingen, die slechts op ondergeschikte
punten van elkaar verschillen, combineren het met
‘zult u in het paradijs zijn’. In de Griekse tekst kan
het woord ‘heden’/‘vandaag’ overigens taalkundig
met beide tekstelementen gecombineerd worden,
want het staat er precies tussen in. Het ligt echter
het meest voor de hand ze te combineren met de
woorden ‘zult u met Mij in het paradijs zijn’. Dan is
er namelijk een prachtig en functioneel contrast:
niet straks in het koninkrijk, maar vandaag in het
paradijs! Welke zin zou het bovendien hebben de
arme man te verzekeren dat de mededeling die
gedaan wordt, op dat moment of die dag gedaan
wordt? Overigens is er slechts één oude Syrische
vertaling uit de 5e eeuw, bekend als de Syrus
Curetonianus, die de woorden op zo’n manier
heeft herschikt dat ‘heden’/‘vandaag’ alleen bij
‘Ik zeg u’ kan worden getrokken. De Vulgata, de
Latijnse Bijbelvertaling, doet het niet zo, maar
volgt precies de Griekse tekst.
De vertaling getoetst aan andere
Schriftplaatsen
Als de Nieuwe Wereldvertaling gelijk heeft,
hebben gelovigen na hun dood geen bewustzijn
tot aan hun opstanding. De Schrift laat echter
zien dat ze dat bewustzijn wel degelijk hebben.
Waarom zou Stefanus anders vlak voor zijn
ontslapen hebben gezegd: ‘Heer Jezus, ontvang
mijn geest’ (Hand. 7:59)? Waarom zou Paulus
anders in Filippenzen 1:23 hebben laten horen dat
‘heengaan’ inhoudt ‘met Christus zijn’? Wie nog
in het lichaam woont, zo onderwijst de apostel,
woont niet bij de Heer, maar een gelovige die zijn
lichaam verlaten heeft (d.w.z. ontslapen is), woont
in bij de Heer (2 Kor. 5:6,8) – niet pas straks, maar
nu al, heden, vandaag! De bekeerde boosdoener
ging op zijn sterfdag samen met de Heer Jezus
naar het paradijs, een plaats in de hemel waar hij
tot op dit moment onuitsprekelijke dingen hoort
die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.
Wie vandaag ontslaapt, is samen met de Heer in
het hemels paradijs!

WoordStudie

Op het kruis heeft de Heer Jezus geluisterd naar
de woorden van een van de twee misdadigers die
met Hem gekruisigd waren. Deze misdadiger wijst
zijn tot op dat moment lasterende ‘collega’ terecht
met de woorden: ‘Vrees jij ook God niet, daar jij in
hetzelfde oordeel bent? En wij toch terecht, want
wij ontvangen wat onze daden waard zijn. Deze
echter heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei:
Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk
komt!’
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

Elia opgenomen in de hemel;
Elisa volgt hem op in de dienst
2 Koningen 2:11-25
‘En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en
vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een
storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader!
Wagens en ruiters van Israël!’ (vs.11-12).
Zo zien we Elia en Elisa met elkaar in gesprek,
‘terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende’
(vs. 11). Ze zullen nog eens de lessen hebben
doorgenomen van de plaatsen die ze, in opdracht
van de Here, zojuist zijn langsgelopen. De oude
man staat op het punt naar de hemel te gaan, de
jonge man zal zijn dienst voortzetten. We kunnen
het vergelijken met Paulus en Timoteüs. Het is
een prachtig voorbeeld van hoe in Gods gemeente
ouderen met jongeren zouden moeten omgaan om
hen voor te bereiden op hun taak.

luister naar en spreek tot God
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Ger de Koning

Dan wordt Elia opgenomen. Elisa ziet het; en wat
hij dan uitroept, maakt duidelijk hoezeer hij aan Elia
gehecht is geraakt en wat hij in Elia heeft ontdekt.
Elia is voor hem een vader geweest, niet alleen
een leraar. Ook heeft hij in Elia ontdekt dat in deze
godsman de hele kracht van Israël als het ware
samengebald was. De wagens en ruiters van Israël,
die de vijand moesten bestrijden, waren in Elia te
vinden, omdat Elia verbonden was met de God van
Israël. Wie met God in verbinding leeft, mag rekenen
op Zijn kracht in de strijd. Elia ging heen. Was nu de
kracht weg? Elisa beseft dat het niet om Elia gaat,
maar om de Here, de God van Elia. Hij doet een
beroep op Hem, en niet tevergeefs. Maar eerst heeft
hij zijn eigen kleren gescheurd en heeft hij de mantel
van Elia opgenomen. Hij doet radicaal afstand van
het oude en aanvaardt onvoorwaardelijk zijn nieuwe
positie. Zoals Elia de Jordaan verdeelde, zo doet
Elisa dat nu in de kracht van de God van Elia.
De profeten van Jericho zien in Elisa wat ze in Elia
hadden gezien. De omgang met Elia – en daardoor
met de God van Elia – had Elisa die uitstraling
gegeven. Het zou mooi zijn als van ons gezegd
kon worden, wat ook eens van de discipelen werd
gezegd: ‘En zij herkenden hen dat zij met Jezus
waren geweest’ (Hand. 4:13). Dat kan alleen als de
Geest van Christus, waaraan Elisa ons doet denken,
ons kan vervullen. Verder begrijpen de profeten niets
van wat er met Elia is gebeurd en van het werk van
de Geest. Ze willen weten wat er met Elia is gebeurd.
Als Elisa merkt dat ze niet openstaan voor wat hij
zegt, laat hij hen op zoek naar Elia gaan. Uiteraard
tevergeefs. Er zijn mensen die wel erkennen dat de
Geest werkt, maar die niets begrijpen van de wijze
waarop Hij werkt. Daardoor begrijpen ze ook niets

van de hemelvaart van de Heer Jezus. Ze zoeken
Hem overal, maar denken er niet aan naar boven te
kijken (Kol. 3:1).

In Jericho komen er mannen naar Elisa met een
probleem. Jericho is een uitstekende stad om in te
wonen, maar het water is ongezond. Uiterlijk lijkt alles
in orde, maar de bron deugt niet. Het gevolg is dat
daar waar het leven wordt verwacht, de dood wordt
gebaard. Elisa laat een nieuwe schaal brengen met
zout daarin. Zout is bederfwerend en conserverend;
hiermee wordt het water gezond gemaakt. Daarom
staat in Kolossenzen 4:6 dat onze woorden in
genade moeten zijn, met zout besprengd. Dat wil
zeggen dat onze woorden geen woorden moeten
zijn die misgeboorte veroorzaken, maar woorden
die leven bewerken. Waarom moest het eerst in een
nieuwe schaal worden gedaan? ‘Nieuw’ wil zeggen
nog niet door mensen gebruikt. Alleen het nieuwe
leven is bruikbaar voor de Heer. Dat Elisa’s dienst
niet alleen bestond uit het openbaren van genade,
toont zijn vervloeking van de spottende knapen uit
Betel. Zij spotten met de opname van Elia. Over het
soort mensen dat deze jongens voorstellen spreekt
Petrus in 2 Petrus 3:3vv.
Lees nu nog een keer 2 Koningen 2:10-25.
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf
aanvullen: ‘Heer, ik dank U dat U nu in de hemel
bent. Laat mij steeds beseffen dat kracht voor de
dienst alleen daar te vinden is. Dank U voor het
nieuwe leven, waardoor ik anderen tot zegen kan
zijn’.

Hugo Bouter en Ger de Koning

Reply

Vraag
Wat is de bijbelse betekenis van het Gr. woord
hades?
Antwoord
De hades (vgl. Matt. 11:23; 16:18; Luc. 16:23), het
dodenrijk, is net als het Hebr. sjeool in het Oude
Testament een vage aanduiding voor de plaats
of de toestand van de gestorvenen. Het begrip
sjeool is soms synoniem met de groeve, het graf.
Het is in het algemeen de doodsmacht met haar
negatieve gevolgen. Waarschijnlijk moet de sjeool
als de plaats van de doden verstaan worden in
ongunstige zin, zodat het de betekenis kreeg van
de verblijfplaats van de goddelozen.
In Psalm 16:8-11 zegt David profetisch van de
Messias: ‘Ik heb de Here voortdurend voor mij
gesteld; omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik
niet wankelen. Daarom verheugt zich mijn hart en
verblijdt zich mijn ziel; zelfs mijn vlees zal veilig
wonen. Want U zult mijn ziel niet aan de sjeool
overlaten, U zult niet toelaten dat uw Heilige de
verderving ziet. U zult mij het pad van het leven
bekendmaken; verzadiging van vreugde is bij uw
aangezicht, lieflijkheden zijn aan uw rechterhand
voor eeuwig’. Deze verzen worden door de apostel
Petrus aangehaald in zijn rede op de Pinksterdag.
Het woord sjeool wordt hier weergegeven door het
Gr. woord hades (Hand. 2:25-28).
David was niet alleen koning, hij was ook profeet.
Hij heeft gesproken over toekomstige dingen,
omdat God hem op de krachtigst mogelijke wijze
had verzekerd van een opvolger voor zijn troon.
Die opvolger zou ‘de vrucht van zijn lendenen’
zijn, dat wil zeggen een directe nakomeling van
hem (Hand. 2:30). Die nakomeling is de Christus,
de Messias. David heeft de toezegging van God
aangaande een troonopvolger geloofd. Dat heeft
hem vooruit doen zien. Als God heeft beloofd dat
er nakomeling op zijn troon zal zitten, dan kan de
dood die belofte van God niet tenietdoen. Daarom
kon het niet anders dan dat de Christus, na te zijn
gestorven, ook zou opstaan.

Hij zou niet alleen uit de dood opstaan, maar
Hij zou opstaan zonder dat iets van de dood
meegenomen zou worden in Zijn opstanding. Alles
wat bij de dood hoorde, zou Hem niet aantasten.
Hij is door God niet aan de macht van het dodenrijk
overgelaten, wat zou betekenen dat het dodenrijk
gezag over Hem zou hebben. Hij is vrijwillig de
dood ingegaan om de dood te overwinnen. Hij is
als de Overwinnaar uit het strijdperk tevoorschijn
getreden, een overwinning die blijkt door Zijn
opstanding in een onvergankelijk leven. Zijn vlees
heeft dan ook geen ontbinding gezien, want alles
wat met de dood te maken heeft is door Hem
ontkracht, zodat het zijn macht niet over Hem kon
uitoefenen.
Christus is dan ook ‘de Levende’ (Openb. 1:18).
Dit is het grote onderscheid tussen de ware God
en alle valse goden. Hij heeft leven in Zichzelf.
Hij kan het ook aan anderen schenken (Joh.
5:21,24-26). Om dat te kunnen doen, is Hij in de
dood geweest. Daarom hoeft Johannes niet als
een dode te worden. De dood heeft Hem niet
kunnen vasthouden, want in Zijn dood heeft Hij
alles weggedaan waardoor de dood zijn macht
uitoefende. De dood heeft zijn kracht en recht
verloren en zal nooit meer vat op Hem kunnen
hebben. Hij is levend tot in alle eeuwigheid. De
overwinning is totaal en voor eeuwig. Hij heeft door
Zijn overwinning ook volledig gezag over de dood
en de hades, wat in het bezit van de sleutels tot
uitdrukking komt. De Heer Jezus kan naar eigen
goeddunken beschikken over dood en hades (Hebr.
2:14; Openb. 20:14). De dood heeft betrekking op
het lichaam, de hades op de ziel. Zo onderwierp
de Heer Zich aan de lichamelijke dood en betrad
Hij het machtsgebied van de vijand. Maar Hij is
niet overgelaten aan het dodenrijk en Zijn lichaam
heeft geen ontbinding gezien (Hand. 2:27-28). De
heerlijkheid van de Vader heeft Hem eruit opgewekt
(Rom. 6:4), want de Vader is door Christus’ werk
verheerlijkt en er is voldaan aan al Gods heilige
eisen. Op grond daarvan hebben dood en hades
ook geen gezag meer over ieder die gelooft (Matt.
16:18).

De dood heeft zijn kracht en recht verloren

‘Daar hij dan een profeet was en wist, dat God hem met een eed had gezworen een
uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij vooruitgezien
en gesproken over de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan de hades is
overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God
opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn’ (Hand. 2:30-32).
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Vergeven

zoals

God

Kris Tavernier

ons vergeven heeft

Matteüs 18:21-35

Elkaar vergevend, zoals ook God...

De grootte van onze schuld

10

Toen het lijden volop het deel was van onze Heer
Jezus Christus, was Zijn eerste woord vanaf het
kruis toch: “Vader, vergeef hun”. Hoe is het bij
ons? Hoe vlug vergeven wij? Gaan er soms niet
dagen of misschien wel jaren voorbij, voordat wij
iets dat een ander ons heeft aangedaan kunnen of
willen vergeven? Denk dan eens aan de gelijkenis
over het vergeven in Matteüs 18:21-35. De ene
slaaf had een grote schuld tegenover zijn heer, nl.
tienduizend talenten. Een precieze berekening is
moeilijk vanwege de verschillende geldsoorten, maar
één talent zou overeenkomen met 6000 denaren.
De slaaf had dus een totale schuld van zestig
miljoen denaren. Eén denaar komt in de gelijkenis
van de arbeiders in de wijngaard overeen met een
dagloon (Matt. 20:1-16). De schuld van de slaaf
bedroeg dan zestig miljoen werkdagen, of ruim
honderdvijfenzestigduizend jaren werken (gerekend
als de slaaf elke dag van een jaar met daarin
driehonderdenzestig dagen werkt). Trek daar de
sabbatten vanaf, waarop niet mag gewerkt worden,
en het aantal jaren wordt nog een stuk hoger. Het
komt erop neer dat de slaaf een onbetaalbare
schuld had. Zijn Heer had echter erbarmen met
de slaaf en schold hem heel die grote schuld kwijt
(vs. 27). Maar zelf kon de slaaf de veel kleinere
schuld van zijn medeslaaf niet kwijtschelden! De
schuld van die medeslaaf bedroeg honderd denaren
(zeshonderdduizend keer minder dan de schuld van
de eerste slaaf). Dat komt overeen met honderd
werkdagen. De schuld die wij tegenover God hadden
was veel en veel groter dan welke schuld ook die
een ander tegenover ons kan hebben. Dat is echt
niet te vergelijken, laten wij dat nooit vergeten. God
betaalde een prijs die wij nooit kunnen terugbetalen:
Zijn eniggeboren Zoon. Maar wij kunnen Hem wel
eren en verheerlijken door elkaar te vergeven, zoals
Hij ons vergeven heeft.
‘Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen
en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid,
nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid,
elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de een
tegen de ander een verwijt heeft; zoals ook Christus
u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de
liefde, dat is de band van de volmaaktheid’ (Kol.
3:12-14). ‘Maar weest jegens elkaar goedertieren,
welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in
Christus u vergeven heeft’ (Ef. 4:32). Je kunt deze
verzen ook zo lezen: zelf heb je vergeving mogen
ontvangen van God, dan kun jij toch niet anders

doen dan je medemens ook vergeving schenken.
Ook in de gelijkenis in Matteüs 18 brengt de Heer
Jezus deze gedachte naar voren: ‘Had ook jij je niet
moeten erbarmen over je medeslaaf, zoals ook ik
mij over jou erbarmd heb?’ (vs. 33). De idee is dat
wij met elkaar omgaan, ook met betrekking tot het
vergeven van elkaar, zoals de Heer met elk van ons
persoonlijk omgaat.

Het vergeven van medegelovigen
Als voorbeeld voor het vergeven van elkaar, kunnen
we hier verwijzen naar de woorden van Paulus: ‘Bij
mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest,
maar allen hebben mij verlaten; moge het hun niet
toegerekend worden’ (2 Tim. 4:16). Paulus was
opnieuw gevangen genomen in Rome en voor
het gerecht geleid. Hij die zoveel gedaan had voor
de gelovigen, werd nu door hen verlaten op een
moment dat hij hun steun best wel kon gebruiken.
Hij had reden om boos, of op zijn minst bedroefd of
ontgoocheld te zijn. Toch vinden we hier een heel
andere houding in zijn hart, een van vergeving. Die
houding moet ook in ons hart gevonden worden.
Als we onze broeders en zusters nog niet kunnen
vergeven, hoe zullen we dan ooit onze vijanden
en verdrukkers kunnen vergeven? Is het vergeven
van onze medegelovigen niet het minimum aan
vergevingsgezindheid dat wij moeten hebben? Hoe
is het verlopen bij de laatste ruzie die u had met een
broeder of zuster? Hebben wij vaak niet de houding:
mij is onrecht aangedaan en de ander moet nu maar
de eerste stap zetten, erkennen dat hij of zij fout
was en mij gelijk geven, dan zal ik wel vergeven?
En des te meer wanneer we ons gekrenkt voelen
in onze eer. Misschien spreken we het wel zo niet
uit, maar denken we wel zo. Nee, zelfs wanneer we
voor de volle honderd procent in ons recht staan,
moeten we genadig en vergevend zijn. Wanneer we
blijven staan op ons recht of op genoegdoening, dan
zijn we hoogmoediger dan we denken of toegeven.
Moeten er dingen rechtgezet worden? Dan moet dat
ook gebeuren, maar dat komt op de tweede plaats,
namelijk nadat er in de eerste plaats vergeving
geschonken is. De Heer Jezus, God, deed de eerste
stap, zelfs toen wij nog niets van Hem moesten
hebben (vgl. Rom. 5:8).
Het vergeven van vijanden
De Heer Jezus bad aan het kruis voor degenen die
Hem het lijden aandeden. Hij had zelfs Zijn vijanden
lief. De Heer Jezus vraagt ons om die liefde ook in

Als volgelingen van de Heer Jezus kunnen wij, tot
voorbeeld voor ons, kijken naar Stefanus. De laatste
woorden van deze eerste martelaar waren woorden
van vergeving: ‘Here, reken hun deze zonde niet
toe’ (Hand. 7:60). Zijn hart was vervuld met liefde en
vergevingsgezindheid tegenover zijn vijanden, net
zoals dat bij zijn Heer, die hij hier aanspreekt, het
geval is geweest. Zullen ook wij leren te vergeven,
zoals Hij ons vergeven heeft!

Vaderlijke vergeving en rechterlijke vergeving
In het zogeheten ‘onze Vader’ (Matt. 6:9-14), naar
de eerste woorden, valt er een bijzondere klemtoon
op het vergeven van elkaar. Slechts bij de vraag
om vergeving wordt daaraan ook een motivatie
gekoppeld. Bij de andere zaken die wij voor onszelf
bidden, nl. ‘geef ons vandaag ons toerijkend brood’,
‘leid ons niet in verzoeking’ en ‘verlos ons van de
boze’ staat iets dergelijks niet. Maar bij de vraag
om vergeving staat er: ‘Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven’.
In Lucas 11:4 staat het zo: ‘En vergeef ons onze
zonden, want ook wijzelf vergeven ieder die ons iets
schuldig is’.
In het Matteüs-evangelie wordt er na het ‘onze
Vader’ nog eens ingegaan op het vergeven. ‘Want
als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw
hemelse Vader ook u vergeven; als u de mensen hun
overtredingen echter niet vergeeft, zal ook uw Vader
uw overtredingen niet vergeven’ (Matt. 6:14-15).
In Marcus 11:25-26 vinden we iets dergelijks: ‘En
wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen
iemand hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen
is, u uw overtredingen vergeeft’.
Het lijkt wel alsof de vergeving die wij ontvangen
ervan afhangt of wijzelf anderen vergeven. Voor
zover het over Vaderlijke vergeving gaat, is dat ook
zo. Wat betreft de rechterlijke vergeving, is onze

vergeving enkel en alleen gegrond op het werk
van de Heer Jezus Christus. Daarom wil ik er ook
op wijzen dat in deze verzen telkens verwezen
wordt naar de hemelse Vader! De Vader wil van Zijn
kinderen dat zij worden zoals Hij (Matt. 5:45, 48). In
deze verzen vinden wij dan ook een verband tussen
de Vaderlijke vergeving van onze hemelse Vader
en de vergeving tussen de kinderen van de Vader
onderling. Zolang de kinderen het onderling niet op
orde hebben, kan het voor hun Vader ook niet goed
zijn.
Ik heb twee kinderen. Als mijn twee dochters ruzie
maken, dan zou ik hen elk afzonderlijk vergeven
wat zij aan de ander misdaan hebben. Maar het
kan voor mij niet in orde zijn, zolang het ook tussen
hen onderling niet in orde is. In mijn gezin kan ik het
niet verdragen als er geen vergeving is voor elkaar.
Zo is dat ook bij onze hemelse Vader. Het kan voor
Hem niet bestaan dat er geen vergeving is onder Zijn
kinderen. De bovenstaande verzen lees ik dan ook
in die context: Als jullie elkaar niet kunnen vergeven,
dan blijft het ook voor Mij als niet vergeven bestaan.
Je kunt het niet maken om te bidden: ‘Vader, vergeef
mij als ik zondig’, en tegelijkertijd zeggen: ‘maar ik
vergeef mijn broeder niet als die tegen mij zondigt’.
De vergeving die de kinderen van de Vader
ontvangen hebben moet de kinderen maken tot
mensen, die vergeven zoals zijzelf vergiffenis
ontvangen hebben. De kinderen van de Vader
horen een gemeenschap te vormen waarin zonden
vergeven worden. De kinderen van de Vader gaan
met elkaar om in het licht van de manier waarop de
Vader met Zijn kinderen omgaat.

Graag vergevend
We hebben aan het begin al even gekeken naar
de gelijkenis in Matteüs 18. In de twee verzen
daarvoor (vs. 21-22) vinden we de aanleiding voor
die gelijkenis, nl. de vraag van Petrus: ‘Heer, hoe
vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik
hem vergeven?’ Nog even daarvoor (in de verzen
15-20) had de Heer Jezus gezegd hoe men moest
omgaan met de zonde van een broeder. Met dat
punt in gedachten (zo wordt het althans voorgesteld
in het Matteüs-evangelie), stelt Petrus dan de vraag
hoe vaak hij een broeder moet vergeven die tegen
hem zondigt. In de Joodse traditie hield men het op
drie keer, dan was de maat vol en hoefde er geen
vergeving meer geschonken te worden. Petrus
spreekt over zevenmaal. Hij toont daarmee dat er al
meer besef van de genade in zijn hart was, het leek
hem de grootste maat van vergevingsgezindheid.
Zo zegt de Heer Jezus (in Luc. 17:3-4): ‘Als uw
broeder zondigt, bestraf hem; en als hij berouw heeft,
vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u
zondigt en zevenmaal tot u terugkeert en zegt: Ik heb
berouw, zult u hem vergeven’. Maar in Matteüs 18
spreekt de Heer Jezus over zeventig maal zeven,
een overtreffende maat van vergevingsgezindheid.
Dát is een oneindige maat van vergevingsgezindheid.
Zoals God ons alles vergeven heeft in de Heer
Jezus Christus, zo behoren wij alles altijd elkaar te
vergeven. Een kind van God is alles vergeven, zo
moet dat ook bij de kinderen onder elkaar zijn.

...in Christus u vergeven heeft

ons hart te laten regeren: ‘Maar Ik zeg u: hebt uw
vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen’ (Matt.
5:44; Luc. 6:27-28, 25a). Ook Paulus vraagt ons om
onze vervolgers niet slechte, maar goede dingen
toe te wensen: ‘Zegent wie u vervolgen; zegent en
vervloekt niet… Vergeldt niemand kwaad met kwaad;
behartigt wat goed is voor alle mensen’ (Rom.
12:14, 17). En: ‘worden wij gescholden, wij zegenen‘
(1 Kor. 4:12). Voor haat is geen plaats. Petrus noemt
hetzelfde principe: ‘Vergeldt niet kwaad met kwaad
of schelden met schelden, maar zegent integendeel’
(1 Petr. 3:9). Dit is ontzettend moeilijk, laten we
daar maar eerlijk in zijn. Het goede voor hebben
met mensen die ons lijden aandoen. Denken aan
hun heil, en niet aan wraak voor het onrecht dat ons
wordt aangedaan. Ik vraag mezelf vaak af of ik, als
er verdrukking zou komen, mijn verdrukkers zou
kunnen vergeven en voor hen zou kunnen bidden,
laat staan hen zegenen. Voor mijzelf is nog één
ding, maar voor mijn vrouw en kinderen? Zou ik
iemand kunnen vergeven die hen iets aandoet? De
Heer Jezus kon het, de Vader kon het. Ja, ook dat
is worden zoals Hij. Het is niet zo moeilijk om over
vergeving te (s)preken of te schrijven, het is heel wat
moeilijker om het ook in de praktijk waar te maken.
Toch is dat laatste veel belangrijker dan het eerste.
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Maar er zit ook nog meer achter, denk ik. In Genesis 4:24
zegt Lamech (nakomeling van Kaïn): ‘want Kain wordt
zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig
maal’. Wraak is het tegenovergestelde van vergeving. Als
de hoogste maat voor wraak zeven plus zeventig keer is,
dan stelt de Heer Jezus daar tegenover dat de maat voor
vergevingsgezindheid zeven maal zeventig is (vs. 22).
Het gaat er hier niet om dat er vierhonderd en negentig
keer vergeving moet geschonken worden, wat weer een
eindige maat zou zijn. Zeven geeft hier, zoals gezegd,
een volledige maat aan. Het gaat er bij de vergelijking
van deze twee verzen om dat onze vergevingsgezindheid
een alles overtreffende maat moet hebben. Onze
vergevingsgezindheid hoort rijkelijk en overvloedig te
zijn, steeds opnieuw, zoals de vergevingsgezindheid van
God Zelf dat is. Volgens sommigen zegt de Heer Jezus
hier niet ‘zeven maal zeventig’, maar ‘zevenenzeventig
maal’, dus hetzelfde als Lamech. Hoe het ook zij, de Heer
Jezus gebruikt een alles overtreffende trap (zoals ook
Lamech deed); Lamech voor wraak, de Heer Jezus voor
vergevingsgezindheid. Als dit inderdaad zo is, dan is het
verband tussen Matteüs 18:22 en Genesis 4:24 des te
sprekender.
De reden waarom er soms geen vergevingsgezindheid
gevonden wordt bij ons, is vaak dat wij niet beseffen
hoeveel ons wel vergeven is en dat er niet genoeg liefde
is onder elkaar. Zonder de pijn, het verdriet en de wonden
die mensen kunnen oplopen te minimaliseren, moeten we
toch beseffen dat hetgeen God ons vergeven heeft veel
meer is dan hetgeen wij iemand anders zullen vergeven.
Vaak hebben we te weinig besef ervan hoe groot Gods
vergeving voor ons is geweest, zoals de slaaf in de
gelijkenis zijn onbetaalbare schuld niet lijkt te beseffen
(vs. 27b). Pas als je de grootte van je schuld beseft, kun
je ook de rijkdom aan vergeving voor die schuld beseffen.
Maar zoals zestig miljoen werkdagen niet te bevatten is,
is de vergeving die wij van God ontvangen hebben niet
te bevatten. Het besef waartoe we wel kunnen komen, is
dat we elkaar rijkelijk vergeving schenken uit de overvloed
van de vergeving die onszelf ten deel is gevallen. Als we
kijken naar wat de boze slaaf doet met zijn medeslaaf,
dan denken we al vlug: zoiets doe je niet, hij is zoveel kwijt
gescholden en nu dit! Bedenk dan maar dat wanneer wij
een ander niet vergeven, wij net zijn als die boze slaaf. De
slaven in de gelijkenis van Matteüs 18 zagen het gebrek
aan vergevingsgezindheid bij de boze slaaf. Dat stemde
hen bedroefd. Hoezeer moet het ook ons bedroeven als we
zien dat er geen vergeving geschonken wordt onder Gods
kinderen.
David beleed: ‘Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne
vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U
aanroepen’ (Ps. 86:5). David wist hoe groot de rijkdom
van Gods vergevingsgezindheid was, hij had het zelf
ondervonden (vgl. 2 Sam. 12:13; Ps. 32:2). Waren wij toch
maar meer zoals Hij! Het schenken van vergeving is iets
om vreugde in te vinden. God vindt Zijn vreugde erin als Hij
Zijn liefde en genade de vrije loop kan laten in het vergeven
van zondaars. Hij vergeeft graag! Mogen wij vreugde erin
vinden om elkaar te vergeven, zoals Hij vreugde erin vond
om ons te vergeven.
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Ook het volk dat onder Ezra uit de
ballingschap was teruggekeerd (en dus
een nieuwe kans kreeg), moest leren om
te gaan met het kwaad dat in hun midden
kon voorkomen. Soms door zich één te
maken met het kwaad en zich als geheel te
verootmoedigen, soms door dat juist niet te
doen en zo het geweten van de schuldigen
aan te spreken. Dit komt naar voren in het
artikel van J.A. Vellekoop.
Tijdens onze reis op aarde leidt de Heer
ons door Zijn Woord en door Zijn Geest.
De WoordStudie gaat deze keer over de
vraag of de Heilige Geest een kracht of
een Persoon is, of beide? De Geest werkt
overigens nooit buiten het Woord om.
Daarom wijst Ger de Koning in zijn artikel
op het belang van de vraag: ‘Is hier geen
profeet des Heren, om door hem de Here
te raadplegen?’ Alleen als wij ons door
de Geest en het Woord laten leiden en
corrigeren, is er zegen van Godswege.

Dan zien wij ook hoe gemakkelijk wij soms
een blokkade voor die zegen opwerpen,
maar leren wij ook die blokkade weg te
nemen.
In het artikel van John Bax wordt op een
indringende manier duidelijk hoe belangrijk
vergeving is. Uit enkele voorbeelden blijkt
hoeveel problemen in eigen leven en in dat
van anderen kunnen ontstaan als mensen
niet bereid zijn te vergeven. Die bereidheid
kan alleen gewerkt worden door de Heer
Jezus, die als enige in staat is mensen
van binnenuit te vernieuwen. Alleen Hij kan
hen leren omgaan met hun beschadigde
emoties.
Interessant is ook de studie van Kris
Tavernier over Adam. Wat was de
tegenstelling tussen de Adam van vóór en
nà de zondeval groot! De schrijver brengt
de geschiedenis van Adam dichtbij door ons
voor te houden dat wij op dezelfde manier
als Adam in de fout zouden zijn gegaan
als wij destijds in het paradijs hadden
gewoond. Maar wij zien ook hoe groot de
tegenstelling was tussen het hart van Adam
en het hart van God! Adam mocht al horen
hoe uiteindelijk God de overwinning zou
behalen en niet de duivel. Zou het niet juist
daarom zijn, dat de duivel zo graag ziet dat
mensen de geschiedenis van Adam als een
sprookje beschouwen? Van het begin af
aan richt God onze aandacht op het kruis,
waar de Heer Jezus die overwinning op de
satan heeft behaald. Wat een bemoediging,
en wat een onvoorstelbaar grote liefde laat
God op die manier meteen in het begin van
de Bijbel zien! Gods verhaal eindigt niet met
de ongehoorzaamheid van Adam. God gaf
Zijn Zoon voor ons allen over op Golgota.
Wij zijn bevoorrechte mensen als wij ons
realiseren dat wij God nu onze Vader
mogen noemen door Zijn Zoon, die als
trouwe Knecht – gehoorzaam en uit liefde
– gedaan heeft wat God Hem had gezegd.
Een hartelijke groet namens de redactie,
Gerard Kramer

Deel 2

Oude Sporen

De artikelen in deze rubriek zijn opnieuw
bewerkt in hedendaags Nederlands

J. Koechlin

Christus

‘Maar zo hebt u Christus niet geleerd’ (Ef. 4:20).

Zijn liefde

menselijke behoeften onder ogen zag;

Paulus kon voor de Efeziërs niets beters vragen
aan de Vader van onze Heer Jezus Christus, dan
dat zij zouden “kennen de liefde van Christus, die
de kennis te boven gaat” (Ef. 3:19). Hoe kunnen
wij die liefde leren kennen? Het antwoord staat in
de eerste brief van Johannes: “Hieraan hebben
wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons
heeft afgelegd; ook wij behoren het leven voor
de broeders af te leggen.” Hierop volgt wel een
vermaning: “Kinderen, laten wij niet liefhebben met
het woord of met de tong, maar met de daad en in
waarheid” (1 Joh. 3:16, 18). De liefde van Christus
die ons ten voorbeeld gesteld wordt, is geen
abstracte waarheid die als theorie wordt verkondigd
vanuit de hemel. Nee, ze is geopenbaard en
zichtbaar gemaakt. Ze is door getuigen beschouwd,
betast en gehoord; en daarna hebben ze haar aan
ons verkondigd (1 Joh. 1:1-3).
Laten we er ons op toeleggen deze liefde te
bewonderen voor onszelf, de gemeente, de mensen
en onze relatie met God. Ten eerste heeft deze
goddelijke liefde door de komst van de Zoon van
God op aarde geschitterd. De Schepper heeft de
gestalte van Zijn schepselen aangenomen om met
hen in contact te komen. Hij heeft Zijn goddelijke
glans verborgen om het vertrouwen van de mens te
winnen. Hij kwam in een bezoedelde wereld om de
verlossing te volbrengen.
Vervolgens ontvouwde deze liefde zich in het leven
van de Heer Jezus, in net zoveel vormen als de
noden die Hij ontmoette:
•

meegevoel en troost voor de zusters te Betanië
en voor de weduwe te Naïn;

•

tederheid voor kleine kinderen, die Hij in Zijn
armen nam;

•

medelijden met de menigten, die waren als
schapen zonder herder;

•

de zorg voor zijn bange en ontredderde
discipelen;

•

de vertrouwelijke omgang van een goede
Vriend, die Zijn hart opende en Zijn vrienden
deelgenoot maakte van de geheimen van Zijn
hart;

•
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•

de genade die de berouwvolle zondaar vergaf;

•

de goedheid waarmee hij voorzag in de noden
van Zijn schepselen;

•

de lankmoedigheid die de onwetendheid en het
gebrek aan geloof verdroeg;

Maar we zien Zijn liefde ook in de zachtmoedige
vermaningen en de rechtstreekse vragen die
het geweten van de mensen peilden; ja, zelfs de
strenge vermaningen werden altijd ingegeven door
deze goddelijke liefde. Echt, de Heer Jezus heeft
nooit een nood gelenigd, een zieke genezen, een
door de satan gevangene bevrijd, zonder Zelf
volmaakt de oorzaak, de gevolgen en de pijn ervan
te voelen. Hij heeft volkomen beantwoord aan wat
geschreven staat: “Nochtans, onze ziekten heeft
hij op zich genomen, en onze smarten gedragen;
wij echter hielden hem voor een geplaagde, een
door God geslagene en verdrukte” (Jes. 53:4). Bij
elke aanleiding was de grootte van de nood ook de
maat voor de grote liefde en genade die zich ermee
bezig hield.
Het was een liefde die de grootste moeilijkheden
overwon, zonder toegeeflijk te worden. Het
was een liefde die aandacht schonk aan de
bijzonderheden die het dagelijks leven vullen. Uit
Zijn hart stroomde een machtige, levengevende,
aandacht schenkende en trouwe liefde, die het
leven dat Hij had gegeven in stand hield. Het is de
Heer Jezus, die de dochter van Jaïrus tot het leven
terugbrengt en haar teruggeeft aan haar ouders.
Tegelijkertijd zegt Hij dat men haar te eten moest
geven, iets waaraan haar ouders misschien niet
gedacht hadden. Deze aanwijzing van de Heer is
een bewijs van Zijn zorgzame en liefdevolle hart.
Wij zien ook dat Hij zei, toen Lazarus uit het
graf was geroepen: “Maakt hem los en laat hem
heengaan” (Joh. 11:44). Op deze manier betrekt
de Heer ook anderen bij Zijn werk. We horen Hem
ook zeggen, nadat Hij de broden vermenigvuldigd
heeft: “Verzamelt de overgeschoten brokken, opdat
er niets verloren gaat” (Joh. 6:12). Hij wilde ook
anderen laten profiteren van wat God toebehoort.
Zo verschillend als deze liefde in haar uitingen was,
zo verschillend was ze ook voor de voorwerpen
van die liefde. Deze liefde werd bewezen aan een

Maar hoe kostbaar de liefde van Christus ook was
tijdens Zijn leven, toen Hij goed doende van plaats
tot plaats ging, toch was Zijn zelfovergave het
hoogtepunt ervan: “Hieraan hebben wij de liefde
gekend, dat Hij zijn leven voor ons heeft afgelegd”
(1 Joh. 3:16). Want aan het kruis is de liefde van
Christus ten volle geopenbaard. Daar heeft ze
getriomfeerd over de smaad, de verlatenheid en de
dood: “Vele wateren kunnen de liefde niet blussen
en rivieren spoelen haar niet weg” (Hoogl. 8:7).
“Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand
zijn leven voor zijn vrienden aflegt” (Joh. 15:13).
En wij waren vijanden van God. Dat geeft nog een
rijkere betekenis aan 1 Johannes 3:16. Het kruis
heeft ons de liefde van Christus geopenbaard, niet
alleen in haar kracht, maar ook in haar goddelijke
natuur en oorsprong. Deze goddelijke liefde van de
Heer Jezus openbaarde zich op het ogenblik dat
de mens zich op de meest hatelijke wijze aan Hem
vergreep. De mens toonde daarmee dat er in hem
niets goeds was. Alle maatschappelijke klassen,
van de stadhouder af tot de ellendige rover toe,
lieten toen zien hoe slecht, verdorven en opstandig
het menselijk hart is. De mens wil niets met God te
maken hebben.
Deze verschrikkelijke, openlijke boosheid staat

in contrast met de heerlijkheid van de liefde van
Christus, die Zich op datzelfde moment overgaf
voor dit soort zondaars. Daar Hij Zijn leven heeft
gegeven, behoren ook wij het leven voor de
broeders af te leggen, zo gaat Johannes 3:16
verder. Dit is een onverwachte wending in Gods
Woord. De aandacht wordt zonder overgang van
Hem op onszelf gericht, van Zijn oneindig heerlijke
werk naar onze verantwoordelijkheid. Toch gaat het
over dezelfde liefde. En God verwacht dat de liefde
deze vrucht in ons voortbrengt. Het is een vrucht
van de goddelijke natuur. Ongetwijfeld zullen maar
weinig gelovigen geroepen worden om letterlijk hun
hals te wagen voor een medegelovige, zoals Prisca
en Aquila dat deden voor de geliefde broeder
Paulus (Rom. 16:3-4). Maar door in ons dagelijks
leven onszelf te verloochenen en de broeders
te dienen, kunnen wij het gebod van de Heer
volbrengen en in Zijn liefde blijven (Joh. 15:10-12).
Als wij alleen degenen liefhebben die ons
liefhebben, zoals de mensen doen, dan zal onze
kring van genegenheid klein zijn. Maar als wij
liefhebben met de liefde van Christus, zonder
ander motief dan aandacht voor de noden en
behoeften van anderen, dan zal deze liefde in
deze arme wereld, en ook in de gemeente, duizend
kansen hebben om zich te bewijzen. En wie kan op
dit ogenblijk het kanaal van deze liefde zijn? Toch
alleen zij die in verbinding staan met de Bron, en
die daaruit drinken?

Voortaan beheerst door Zijn liefde

rijke jongeling (Marc. 10:21), en aan tollenaars en
zondaars. Ook aan een complete familie en elk van
de personen afzonderlijk: “Jezus nu had Marta en
haar zuster en Lazarus lief” (Joh. 11:5). Zijn liefde
gold de discipelen als geheel en ook ieder van hen
persoonlijk (Joh. 13:1, 23).

Advertentie
Vrijgepleit
Een verklaring van Paulus’ brief aan Filemon
door: G.H. Kramer
In de brief van Paulus aan Filemon worden we geconfronteerd
met de juistheid van de uitspraak, dat het christendom niet
de slavernij verandert, maar de slaaf. En - naar we mogen
vertrouwen - ook de meester van die slaaf. Met veel tact en liefde
spreekt Paulus tot de christenmeester Filemon met het verzoek
zijn inmiddels tot geloof gekomen slaaf Onesimus bij zich te
mogen houden om de apostel te kunnen dienen. Deze brief laat
ons zien hoe, in een totaal andere tijd dan de onze, verstoorde
relaties kunnen worden hersteld in de gezindheid van Christus.
De schrijver, dr. G.H. Kramer, heeft uitvoerig studie gemaakt
van deze kortste van Paulus’ brieven. Voor hen die dieper willen
graven voegt de schrijver exegetische varianten en verschillen in sommige handschriften toe in een
kleiner lettertype. In een excurs geeft de schrijver een helder overzicht van de verschillende vormen
van slavernij en dienstbaarheid die in de Grieks-Romeinse cultuur, dus in het Nieuwe Testament,
voorkomen. Enkele tientallen geraadpleegde werken completeren deze gedegen studie over de Brief
aan Filemon.
ISBN/EAN: 978-9079718-09-2 // Paperback 66 pag. // Prijs: 7,95 Euro // Uitgeverij Daniël
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Paulus’

Hugo Bouter

terugblik op

de woestijnreis
‘Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is, dat onze vaderen allen onder de wolk
waren, allen door de zee zijn heengegaan, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en
in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank
dronken. Want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde; de steenrots nu
was Christus’ (1 Kor. 10:1-4).

5

voorzieningen van Gods kant

Als wij op reis gaan, treffen wij allerlei
voorbereidingen. Dat spreekt eigenlijk
vanzelf, want wij willen graag veilig
aankomen op de plaats van bestemming. Bij de
uittocht van Israël uit Egypte was dat ook zo.
Paulus begint zijn terugblik op de woestijnreis
met de voorzieningen die God had getroffen om
Zijn volk door de woestijn te leiden en veilig in het
Beloofde Land te brengen.

Gods voorzieningen...

Wij mogen wel dankbaar zijn voor deze
geïnspireerde terugblik op de woestijnreis, omdat
wij hieruit heel wat kunnen leren. De wijze waarop
God voor ons zorgt tijdens onze pelgrimsreis
wordt hier herleid tot Zijn voorzieningen voor Zijn
oude volk:
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(1) De wolkkolom was het eerste hulpmiddel dat
zij hadden. ‘Dat onze vaderen allen onder de wolk
waren’, zegt de apostel (1 Kor. 10:1). Onder de
bescherming van de wolk- en vuurkolom trokken
zij uit Egypte en gingen zij door de zee, terwijl hun
vijanden hun ondergang tegemoet gingen (Ex.
13:21-22; 14:19-20,24-25). Het is Gods Geest die
ons leidt en bevrijdt.
(2) Zij gingen allemaal op het droge midden
door de zee, waarna de wateren de gehele
legermacht van Farao bedekten (1 Kor. 10:1; Ex.
14:26-29). De zee maakte voorgoed scheiding
tussen de Israëlieten en Egypte, het land van
de slavendienst. Christus’ dood maakt scheiding
tussen ons en deze wereld.
(3) Allen lieten zich ‘in’ of ‘tot’ Mozes dopen in de
wolk en in de zee (1 Kor. 10:2). De wolk was het
teken van Gods tegenwoordigheid te midden van
Zijn volk, de zee was het symbool van de dood.
En de staf van Mozes sprak van het oordeel van
God over de natuurlijke mens. In de wolk en in het
water werden de Israëlieten tot Mozes gedoopt
als hun gids en leidsman. Zo zijn wij bij Christus
gevoegd door de doop in de Geest en door de
waterdoop. Wij zijn tot Zijn dood gedoopt, met
Hem begraven in de doop, opdat wij voortaan

in nieuwheid van leven zouden wandelen (Rom.
6:3-4). De opgestane Heer is onze Gids door
de woestijn van dit leven. Hij is de Leidsman en
Voleinder van het geloof (Hebr. 12:2).
(4) Allen aten hetzelfde geestelijke voedsel
(1 Kor. 10:3). Let erop dat Paulus hier eigenlijk
nieuwtestamentische bewoordingen gebruikt. Hij
spreekt over gééstelijk voedsel. Het manna had
inderdaad ook een geestelijke dimensie, doordat
het de Israëlieten bepaalde bij de noodzaak te
leven ‘van alle woord, dat uit de mond Gods
uitgaat’ (Deut. 8:3; Matt. 4:4). Zonder voedsel
zouden wij omkomen in de woestijn. Wij hebben
het ware Manna nodig, het Brood uit de hemel.
(5) Zij dronken dezelfde geestelijke drank (1 Kor.
10:4). Dit is ook een belangrijk thema met het
oog op de woestijnreis: het water uit de rots, die
met hen meeging. Dit spreekt van de gave van de
Heilige Geest, het levende water dat ons verkwikt
en verfrist.
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grove zonden van de kant van het volk

Vervolgens vinden wij in deze passage
het falen van de Israëlieten om op de
juiste manier gebruik te maken van de
hulpmiddelen die God hun ter beschikking had
gesteld. Het resultaat was dat het merendeel van
hen jammerlijk omkwam in de woestijn. Daarmee
is Israël echter ook een waarschuwend voorbeeld
voor de christenheid; en dat onderstreept het
typologische belang van de gebeurtenissen
tijdens de woestijnreis (1 Kor. 10:6,11). Deze
gebeurtenissen zijn voorbeelden voor ons, opdat
wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals
zij die hadden (1 Kor. 10:6).
Dit zonderegister opent met de lust, de begeerte
tot het kwade. Daar begint het altijd mee, dat was
al zo bij Adam en Eva in het paradijs. De begeerte
is de wortel, de oorsprong van het kwaad. ‘Daarna,
als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en
als de zonde volwassen geworden is, brengt

zij de dood voort’ (Jak. 1:15). Paulus verwijst in
1 Korintiërs 10 naar de ontevredenheid van de
Israëlieten met het manna in de woestijn. Het
samenraapsel onder hen werd met gulzig begeren
vervuld (Num. 11:4,34). Zij verlangden naar vlees,
naar het voedsel van Egypte. Zij werden met lust
bevangen in de woestijn en verzochten God in de
wildernis (Ps. 106:14). Zij kregen inderdaad vlees,
maar het gulzige volk werd verteerd door Gods
toorn.

Mozes en Aäron, de door God gegeven leiders
van het volk. Mozes en Aäron zijn een dubbeltype
van Christus als de Apostel en Hogepriester van
onze belijdenis (Hebr. 3:1). In het ene geval werd
het oordeel uitgevoerd door vurige slangen, in het
andere door de verderfengel (die een dodelijke
plaag onder het volk zond, Num. 16:41-50; vgl.
2 Sam. 24).

De tweede zonde was die van de afgoderij. ‘Wordt
ook geen afgodendienaars zoals sommigen van
hen’ (1 Kor. 10:7). Hier grijpt de apostel terug op
een eerdere fase van Israëls geschiedenis, en
wel de zonde rondom het gouden kalf (Ex. 32:6).
Nauw hiermee verbonden is de derde zonde,
het kwaad van de hoererij: ‘Laten wij ook niet
hoereren, zoals sommigen van hen hoereerden,
en er vielen er op een dag drieëntwintigduizend’
(1 Kor. 10:8). Dit heeft betrekking op
gebeurtenissen aan het einde van de woestijnreis:
Israël pleegde ontucht met de dochters van
Moab en boog zich neer voor haar goden (Num.
25:1-9). De echo hiervan klinkt ook door in andere
gedeelten van het Nieuwe Testament, die ons
waarschuwen voor afgoderij en hoererij (2 Petr.
2:15; Jud.:11; Openb. 2:14).

Deze dingen nu zijn hun overkomen als
voorbeelden, als bakens die ons waarschuwen
en die ons de goede weg wijzen. Ze zijn in Gods
Woord opgetekend ‘tot waarschuwing voor ons,
op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen’
(1 Kor. 10:11). Gods wegen met Israël, met de
volken en met de Gemeente van God zullen
spoedig hun voltooiing vinden. Wij leven in de
eindtijd, maar leven wij ook als gewaarschuwde
mensen? De geschiedenis van Israël kan ons
daarbij helpen.

De

naam van onze

Aan de ene kant is er het risico van geestelijke
hoogmoed. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet
valt (1 Kor. 10:12). Dit gevaar behandelt de apostel
uitvoeriger in Romeinen 11, waar hij spreekt over
de struikeling van Israël en het heil voor de volken.
Laten wij niet hoogmoedig zijn, maar vrezen. Als
wij niet bij Gods goedertierenheid blijven, zal God
ook ons niet sparen.
Aan de andere kant zijn er gevaren van buiten die
ons bedreigen, verzoekingen en beproevingen
van het geloof. God is echter getrouw, die niet zal
toelaten dat wij boven vermogen worden verzocht
(1 Kor. 10:13). Hij zal met de verzoeking ook voor
de uitkomst zorgen, zodat wij ertegen bestand
zijn. In dit opzicht is de geschiedenis van Israël
ook een bemoedigend voorbeeld voor ons, ‘want
alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering
geschreven, opdat wij door de volharding en door
de vertroosting van de Schriften de hoop hebben
(of: vasthouden)’ (Rom. 15:4).

...en onze verantwoordelijkheid

De vierde en de vijfde zonde houden ook verband
met elkaar: de Here verzoeken en morren tegen
Hem (1 Kor. 10:9-10). Het gaat in dit gedeelte om
een morele opklimming, en deze verzen vormen
om zo te zeggen de climax van het kwaad. Het
gaat om een protesthouding, om verzet en
opstand tegen God en tegen de wegen die Hij met
ons gaat. Vers 9 verwijst naar de geschiedenis
van de koperen slang (Num. 21), vers 10 naar
de opstand van Korach, Datan en Abiram (Num.
16). In de brief van Judas is het verzet van Korach
ook het hoogtepunt van een bepaalde negatieve
ontwikkeling, die al begint bij de weg van Kaïn. In
beide hoofdstukken in het boek Numeri is sprake
van openlijk verzet tegen de Here God en tegen

Een voorbeeld voor ons

God

De naam van onze God
is een zeer sterke toren.
In strijd en moeite is
Hij onze Toeverlaat.

Hij geeft ons zekerheid
en stelt ons in de ruimte.
Hij maakt ons vrij van angst
en schenkt ons vrede en rust.

Op Hem, de sterke Rots,
kunnen wij altijd bouwen.
In leed en nood is Hij
altijd tot hulp bereid.

Straks stilt Hij alle smart.
Hij neemt ons allen tot Zich
in ’t Vaderhuis, waar wij
voor eeuwig bij Hem zijn.
Spreuken 18:10

5

Deel 33

J. A. Vellekoop

Ezra
Hoofdstuk 10

Terugkeer tot hetgeen van het begin af is

Reiniging van het volk
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Persoonlijke en gemeenschappelijke verootmoediging moet steeds het eerste doel zijn. Maar
de eenling of het volk van God in zijn totaliteit mag
daarbij niet blijven staan. Op de schuldbelijdenis
moet steeds een daad volgen. Welnu, dit gebeurde
hier ook. “Sta op”, zei Sekanja tegen Ezra, “want
op u rust de taak; wij zullen met u zijn; wees sterk
en handel!” (vs. 4). Verootmoediging is nog geen
scheiding van het kwaad. Ze leidt echter wel
hiertoe. Maar scheiding van het kwaad zonder
verootmoediging leidt tot niets dan tot ellende.
We zien dit bij Jehu, die een heel ijverig man was,
maar niet in de goede gezindheid handelde. De
zonde van het volk beleed hij niet als de zijne voor
Gods aangezicht. En later was hij de eerste, die
terugkeerde tot de gouden kalveren van Dan en
Betel (2 Kon. 10:31). Verootmoediging is daarom
noodzakelijk. Maar niet minder nodig is de energie
om zich af te scheiden van het kwaad. De Korintiërs
begrepen dit. Zij deden de boze uit hun midden weg.
De droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke
inkeer tot heil. En de droefheid naar Gods wil
bewerkte bij hen een ware verootmoediging, maar
gaf hun ook de kracht om tegenover het kwaad te
handelen met grote ernst, met verontwaardiging,
met ijver, ja, met bestraffing (2 Kor. 7:11).
In Spreuken 28:13 lezen wij: “Wie zijn overtredingen
bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt
en nalaat, die vindt ontferming”. Hoe velen willen
wel het kwaad belijden, maar niet hun zondige
weg verlaten. Zo was het echter niet bij het volk in
Ezra’s tijd. Sekanja sprak namens allen over een
verbond met God, “dat wij alle vrouwen met de
uit haar geboren kinderen zullen wegzenden”. Op
het erkennen van de zonde behoort het nalaten te
volgen.

Op Ezra rustte deze zaak: “(...) op u rust de taak”
(vs. 4). De drager van het Woord, het Woord zelf,
moest spreken. Ezra onttrok zich niet hieraan. Hij
voelde dat het zijn plicht was daadwerkelijk een
voorbeeld te geven. Direct liet hij de hoofden van
het volk aantreden: “Toen stond Ezra op en deed
de oversten van de priesters en de Levieten en
geheel Israël zweren, dat zij naar dit woord zouden
handelen, en zij zwoeren” (vs. 5). Maar ook daarbij
gaf Ezra uitdrukking aan de verootmoediging in zijn
hart. Gods naam was onteerd; en de smaad was niet
weggedaan, zolang niet de reiniging,a met gebed
en vasten, volledig was uitgevoerd. Daarom lezen
wij: “Hierna stond Ezra op van voor het huis Gods
en ging naar het vertrek van Jochanan, de zoon van
Eljasib, waar hij de nacht doorbracht; brood at hij
niet en water dronk hij niet, want hij bedreef rouw
over de trouwbreuk van de ballingen” (vs. 6).
De ijver tegen het kwaad liet niet toe dat er
ongehoorzaamheid onder het volk zou zijn. Allen
moesten de wil van de Here doen. En wie het niet
deed, moest als een boze worden beschouwd en
uit de vergadering van Israël worden verwijderd.
De tucht, die geheel verwaarloosd was en door
de morele verslapping van het volk was belet,
werd weer uitgeoefend overeenkomstig Gods wil:
“Daarop deed men een oproep uitgaan door Juda
en Jeruzalem tot al degenen die in de ballingschap
geweest waren, om zich te Jeruzalem te verzamelen.
Als iemand niet binnen drie dagen kwam, zou
volgens besluit van de oversten en de oudsten al
zijn have met de ban worden geslagen, en zou hij
uit de gemeente der ballingen worden afgesneden”
(vs. 7-8).

En zie, toen verzamelden zich alle mannen van
Juda
en Benjamin te Jeruzalem in drie dagen. En
Sekanja sprak niet alleen een goed woord en trad
Ezra
sprak
hun toe. Hij zei niet, zoals in Ezra 9:7:
niet alleen op als de mond van allen, maar hij gaf
ook het goede voorbeeld. Met grote energie en “Wij zijn in grote schuld,” maar: “U hebt trouwbreuk
onzelfzuchtigheid trad hij op. Zijn vader, Jechiël, gepleegd, omdat u vreemde vrouwen hebt gehuwd;
behoorde tot de overtreders. Hij had de kracht van daardoor hebt u Israëls schuld nog vermeerderd.
God nodig om al zijn familiebelangen prijs te geven Maar geeft nu eer aan de Here, de God van uw
voor de zaak van God. Maar deze geloofsman vaderen, doet wat Hem welgevallig is en scheidt u
probeerde geen grote rol te spelen bij het af van de volken van het land en van de vreemde
herstelwerk; nee, hij had in zijn eigen oog niets te vrouwen” (vs. 10-11). Want het ging er nu niet om
betekenen. Op Ezra, de “schriftgeleerde, bekwaam zich één te maken met het kwaad van het hele volk,
maar om het geweten te bereiken van degenen die
in de wet van Mozes, welke de Here, de God van
Israël, gegeven had” (7:6), stelde hij zijn hoop.
gezondigd hadden.

Gerard Kramer

De Heilige Geest
Is Hij een kracht of een goddelijk Persoon?

De Geest als kracht
In de Bijbel wordt zeker gesproken over de kracht
van de Heilige Geest, hetzij letterlijk, hetzij dat
de Geest in verband wordt gebracht met kracht.
In Lucas 4:14 staat dat de Heer Jezus ‘in de
kracht van de Geest’ naar Galilea terugkeerde.
In Handelingen 1:8 zegt de Heer Jezus tegen de
discipelen: ‘U zult kracht ontvangen wanneer de
Heilige Geest over u komt’ (vgl. Hand. 10:38, waar
Petrus zegt dat de Heer Jezus was ‘gezalfd met
de Heilige Geest en met kracht’). In Romeinen
15:13 schrijft Paulus: ‘Moge nu de God van de
hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in
het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop,
door [de] kracht van de Heilige Geest’ (vgl. ook
vs. 19). In 1 Korintiërs 2:4 is sprake van ‘betoon
van [de] Geest en van kracht’. In Efeziërs 3:16
schrijft Paulus: ‘opdat Hij naar de rijkdom van zijn
heerlijkheid u geeft door zijn Geest met kracht
gesterkt te worden naar de innerlijke mens’.
De Geest als Persoon
Bovenstaande Schriftplaatsen kunnen niet
gebruikt worden om aan te tonen dat de
Heilige Geest alleen een kracht is. Uit andere
Schriftplaatsen blijkt namelijk zonneklaar dat de
Heilige Geest ook een Persoon is! Dat zien we
bijvoorbeeld in Johannes 4:24, waar de Heer
Jezus Zelf zegt: ‘God is een geest (of: God is
geest)’. Zie ook 2 Korintiërs 3:18, waar de Heer
en de Geest gelijkgesteld worden, en waar de
Geest als goddelijk Persoon bij de gelovigen een
permanent veranderingsproces bewerkt.
‘Maar Geest (pneuma) is in het Grieks toch
onzijdig!’
Het argument dat het Griekse woord pneuma
onzijdig is en daardoor geen persoon kan
aanduiden, snijdt geen hout. Het interessante is
namelijk dat het Grieks niet naar de Geest verwijst
met een onzijdig verwijswoord - zoals je zou
mogen verwachten -, maar met het mannelijke
verwijswoord ekeinos, dat, indien zelfstandig
gebruikt, ‘hij’ betekent. Zie Johannes 15:26, waar
de Heer Jezus zegt: ‘Maar wanneer de Voorspraak
is gekomen, die Ik u zal zenden van de Vader,

de Geest van de waarheid die van de Vader
uitgaat, zal Die (of: Hij) van Mij getuigen’. Zie ook
Johannes 16:13vv., waar staat: ‘Maar wanneer
Hij is gekomen, de Geest van de waarheid ….
Hij zal Mij verheerlijken’. Daarnaast blijkt uit de
activiteiten die aan Hem worden toegeschreven,
dat Hij een Persoon is. Hij zendt namelijk profeten
(Jes. 48:16); Hij kan bedroefd worden (Jes. 63:10;
Ef.4:30); Hij woont in de individuele gelovigen en in
de Gemeente (Joh. 14:17; 1 Kor. 6:19; 1 Kor. 3:16;
Ef. 2:21vv.); Hij spreekt en geeft opdrachten aan
profeten en leraars; Hij roept dienstknechten van
God tot een specifieke taak (Hand. 13:2); Hij kan
een besluit nemen (Hand. 15:28); Hij onderzoekt
alle dingen, zelfs de diepten van God, en kent het
innerlijk van God (1 Kor. 2:10vv.); Hij bidt voor
de gelovigen met onuitsprekelijke verzuchtingen
(Rom. 8:26). Deze lijst van activiteiten van de
Geest is niet compleet, maar is lang genoeg om
aan te tonen dat we volledig op schriftuurlijke
bodem staan als we spreken over de Heilige
Geest als Persoon, ja, over de Persoon van God
de Heilige Geest.
Is dit onderscheid belangrijk?
Misschien zegt iemand bij zichzelf: ‘Maakt het
nu zoveel uit of de Heilige Geest een kracht, of
een Persoon is?’ Jazeker! Als het om de Heer
Jezus en om de Vader zou gaan, zou het niet
bij ons opkomen deze Personen als krachten te
beschouwen, hoewel de Schrift over hun kracht
spreekt. Wie dat toch zou doen, zou tekortdoen
aan hun heerlijkheid als goddelijke, zelfstandige
Personen. Zo is het ook met de Geest: Hij is
een goddelijk Persoon, de ‘eeuwige Geest’ uit
Hebreeën 9:14, aan wiens heerlijkheid we niet
mogen afdoen – al is Zijn activiteit niet gericht op
de verheerlijking van Zichzelf, maar van de Heer
Jezus (Joh. 16:14).

WoordStudie

Vanuit het Wachttorengenootschap wordt geleerd
dat de Heilige Geest een kracht en geen persoon
is. Is deze gedachte correct? Biedt de grondtekst
van het Nieuwe Testament hierover duidelijkheid?
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‘Online’ betekent volgens het woordenboek: direct verbonden met een computernetwerk.
‘Online’ betekent voor dit stukje: direct verbonden met God voor een gesprek.

Elisa

en de veldtocht van de drie

koningen van

Israël, Juda

en

Edom

2 Koningen 3
“Maar Josafat vroeg: Is hier geen profeet des Heren om door hem
de Here te raadplegen?’’ (vs.11).

Joram volgt zijn goddeloze vader Achab op
als koning over Israël. Het ergste kwaad doet
hij weg, maar hij laat genoeg over om toch een
goddeloze koning te worden. Evenals zijn vader
is hij erop gebrand verloren gegaan gebied terug
te krijgen. Het gaat hier om Moab, dat van Israël
was afgevallen (2 Kon. 1:1). Evenals zijn vader
roept hij de hulp in van Josafat, de godvrezende
koning van Juda (zie 1 Kon. 22). En alsof Josafat
niets heeft geleerd van zijn verbintenis met Achab,
stemt hij volmondig toe om mee te gaan. Een
derde koning, die van Edom, maakt het leger
compleet en moet de missie doen slagen.
Ook in die verbintenis ziet Josafat geen kwaad.
Maar nergens is sprake van het vragen naar de wil
van God. Het is dan ook niet vreemd dat ze zeven
dagen rondzwerven, zonder hun doel te bereiken.
Dan gaat er bij iemand een lichtje branden, nog
niet eens bij Josafat, maar bij Joram. Hij denkt
ineens aan de Here, maar hij denkt niet aan Hem
als Iemand bij Wie je terecht kunt om hulp. Pas
als Joram de naam van Here noemt, komt de
gedachte bij Josafat op naar een profeet te vragen
door wie zij de wil van de Here te weten kunnen
komen. Niet Joram geeft het antwoord, maar een
van zijn ondergeschikten. De leider weet niet waar
hij moet zijn, het gewone volk weet het wel.

luister naar en spreek tot God

Online
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Ger de Koning

Als de naam van Elisa wordt genoemd, lijkt ook
Josafat zich te herinneren dat hij een echte profeet
is. Als je op een verkeerde weg bent, verdwijnt alle
kennis over God en waar die te vinden is. Het is
dan Gods genade als Hij ons in omstandigheden
brengt dat wij weer naar Hem gaan vragen. Elisa
wordt gehaald. Wat hij tegen Joram zegt, is niet
mis. Dit moet Josafat wel te denken hebben
gegeven. Indirect bestraft hij hier ook Josafat, die
zich immers met Joram heeft ingelaten. Het moet
ook ons te denken geven, voordat wij ons samen
met iemand anders voor diens belangen gaan
inzetten. De koning van Edom, de vazal van Juda,
wordt door Elisa geen woord waardig gekeurd.
In vers 14 maakt Elisa duidelijk in Wiens dienst
hij staat. Zo had Elia dat ook gedaan tegenover
Achab (1 Kon. 17:1).

Omdat ook de vrome Josafat deel uitmaakt
van deze expeditie, zal God genade bewijzen.
Maar eerst moet Elisa tot rust komen van zijn
terechte verontwaardiging. Dat gebeurt door
een citerspeler. God kan dingen van de natuur
gebruiken om een dienstknecht tot kalmte te
brengen, als zijn innerlijke rust verstoord is en
heeft plaatsgemaakt voor verbolgenheid over
zonde.
De hand des Heren komt over Elisa en hij geeft
aan wat er moet gebeuren. In het dal moeten
greppels worden aangebracht, die zullen dan door
God met water worden gevuld. Dit is een prachtig
beeld van de manier waarop ik Gods zegen kan
verwerven. Het ‘dal’ geeft aan dat ik mijzelf moet
vernederen. De ‘greppels’ die moeten worden
gegraven, geven aan dat ik het kwaad uit mijn
leven moet wegdoen. Dan komt er ruimte voor het
water, dat een beeld is van het Woord van God,
dat dan in rijke mate kan stromen.
‘De volgende morgen, juist bij het brengen van het
offer’ (vs. 20), stroomt het water in de greppels.
Nog zo’n prachtig beeld: God handelt in genade
op grond van het offer van de Heer Jezus. Als ik
de dag begin met het brengen van een offer, dat
wil zeggen dat ik iets aan God vertel over de Heer
Jezus, zou ik dan ook niet op een overvloed aan
water, aan zegen uit het Woord mogen rekenen?
Maar de genade houdt hier niet op. Ook de vijand
zal worden verslagen. De levenskracht die voor
de gehoorzame gelovige in het Woord van God
aanwezig is, betekent voor de tegenstander het
oordeel: voor hem heeft het water de rode kleur
van bloed.
Lees nu nog een keer 2 Koningen 3.
Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte tegen
je heeft gezegd, waarin Hij je heeft aangesproken.
Je kunt bijvoorbeeld als volgt beginnen en dat zelf
aanvullen: ‘Vader, ik dank U voor het offer van de
Heer Jezus. Geef dat ook ik greppels zal graven
in het dal en zo een overwinningsleven zal leiden’.

John Bax

Van

de werkvloer
Tweede generatie oorlogsslachtoffers

“Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden” (Ps. 147:3).

Als mensen in levensbedreigende omstandigheden
verkeren of andere onverwachte en schokkende
gebeurtenissen meemaken, worden zij geconfronteerd
met intense gevoelens van angst, onmacht,
kwetsbaarheid en hulpeloosheid. Maar traumatisering
kan ook als achtergrond hebben de wijze van
opvoeden. Vaak ontwikkelen mensen uit deze groep
tweede generatie slachtoffers pas op latere leeftijd
psychische klachten. Soms pas als ze zelf kinderen
krijgen. In hun relatie met getraumatiseerde ouders
zie je vaak extreme loyaliteitsgevoelens. Hun ouders
hebben zoveel doorstaan en meegemaakt, dat de
kinderen hen teveel ontzien, te sterk ondersteunen of
op een voetstuk plaatsen. Ook kan een sterke vorm
van verantwoordelijkheidsgevoel een rol spelen, of
een ongezonde hechting aan de ouders, die zo intens
kan zijn dat men moeite heeft om zelf een gezonde
identiteit te ontwikkelen.
Op uitnodiging van een goede kennis van mij mocht
ik een introductiedag meemaken in enkele centra
van tweede generatie oorlogsslachtoffers. Hier werd
juist deze doelgroep behandeld en begeleid. Ik heb
hieronder een tweetal korte getuigenissen opgenomen:
“Mijn moeder had veel verdriet door de oorlog. Ik
durfde niet te vragen waarom. Ik wilde haar graag
beschermen, maar wist niet hoe ik dit moest doen. Zelf
sprak ze nooit over de oorlog. Dit maakte mij onzeker.
En omdat ik zoveel van haar hield, bleef ik altijd dicht
bij haar en hield haar goed in de gaten. Ik was zo
bang dat er iets met mijn moeder zou gebeuren, dat
ik alles voor haar deed. Als kind verzorgde ik haar al
en eigenlijk was ik haar moeder. Ik kreeg als kind vaak
enge dromen, die ik niet goed kon begrijpen. Mijn vader
wilde ons ook niets vertellen. Hij vluchtte in zijn werk
en probeerde ons altijd overdreven te beschermen voor
de boze buitenwereld. Ik leefde als een vogeltje in een
gouden kooi, maar stikte erin. We mochten van hem
niet veel buiten spelen, want buiten kon er van alles
gebeuren.”
Iemand anders zei: “Ook mijn ouders waren door
de oorlog psychisch verwond, maar spraken er
nooit over. Ik was blij dat mijn moeder stierf, dit was
voor mij een opluchting en bevrijding. Ik had een
groot schuldgevoel alsof ik de oorzaak was van haar
hysterische angstaanvallen. Altijd moest ik rekening

met haar houden. Vader zei, als ik dingen verkeerd
deed: ‘Door jou wordt moeder zo overstuur en ziek.’
Ik liep thuis voortdurend op mijn tenen, bang om iets
verkeerd te doen. Nog steeds ben ik vaak angstig, alsof
deze woorden mij nog steeds ingefluisterd worden. Ik
blijf vaak thuis en vermijd menselijk contact en heb veel
moeite om iets te ondernemen.”
Na andere getuigenissen hoe men met deze
problemen moest omgaan, was er een rondvraag voor
de aanwezigen, hoe zij deze dag hebben ervaren. Toen
het mijn beurt was, heb ik mogen vertellen dat ik veel
gevoelens herkende: de angsten, de onzekerheid,
de schuldgevoelens en de boosheid. Ik zei: “Nu
ik een christen ben geworden, is mijn leven totaal
anders geworden. De Bijbel spreekt over een nieuwe
schepping, dat ben ik geworden door Gods genade. In
mijn leven is het onderwerp vergeving en genade erg
belangrijk geworden.” Ik vertelde dat ik door de oorlog
ook getraumatiseerde ouders heb en dat dit heeft
doorgewerkt in hun wijze van opvoeden, maar dat ik
hen heb vergeven. Ik kan ze van harte omhelzen en
liefhebben, ondanks hun fouten en zwakheden.
Een van de psychologen die deze dag had ingeleid,
vroeg aan mij hoe dit bij mij dan tot stand was
gekomen. Ik mocht vertellen dat ik vanuit de Bijbel,
Gods Woord, geleerd heb dat alle levensgebieden
bezien moeten worden vanuit Gods perspectief. Ik
heb daardoor ingezien en erkend dat ik verloren was
en alleen gered kon worden door het werk van de
Heer Jezus Christus. Hierdoor heb ik vergeving van
zonden ontvangen en vrede met God. Hierna kon God
in mij Zijn herscheppende werk beginnen. Ik heb ook
de vaste overtuiging dat zorg voor hulpbehoevenden
erop gericht moet zijn het evangelie te verkondigen
en mensen te helpen in hun relatie met de Heer
Jezus Christus. Ook in mijn leven heb ik geworsteld
met beschadigde emoties. Gods Woord heeft mij
echter geleerd om veranderd en getransformeerd te
worden tot een nieuwe schepping. Ik leer nog steeds
vanuit Gods Woord hoe ik moet denken en handelen
in moeilijke en pijnlijke situaties. Maar ik weet dat mijn
Verlosser leeft.
“Want wij hebben niet een Hogepriester die niet met
onze zwakheden kan meelijden, maar Een die in alle
dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de
zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot
de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid
ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd”
(Hebr. 4:15-16).

Omgaan met beschadigde emoties

Verslag van een bezoek aan een centrum voor
specialistische diagnostiek en behandeling van
psycho-traumatische klachten
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Adams

relatie en

wandel met

Kris Tavernier

God

“Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de
avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het
geboomte in de hof” (Gen. 3:8).
Als je opzoekt wat er over Adam geschreven
staat, dan weten we eigenlijk niet zoveel van hem.
En wat we wel over hem weten, is niet zo positief.
We denken dan vooral aan Adam als de in zonde
gevallen mens, degene door wie de zonde en
de dood in de wereld zijn gekomen (Rom. 5:12).
Dat heeft natuurlijk alles te maken met die ene,
bekende daad van overtreding in de hof van Eden
(Rom. 5:17-18). Adam at van de boom van kennis
van goed en kwaad (Gen. 3:6). Toch zijn wijzelf
geen haar beter; ook ieder van ons zou hebben
gegeten van die vrucht.

wordt gesproken (Gen. 3:8), te vergelijken met de
laatste tekst die over ‘wandelen’ spreekt (Openb.
21:24). Beide keren gaat het erom dat er een
relatie is tussen God en de mens(en). Beide keren,
in de hof van Eden en tijdens het duizendjarig
Vrederijk, is daar een boom (of: geboomte) des
levens. De boom des levens is een uniek kenmerk
voor beide perioden. Dit geboomte dient ter
instandhouding van de mens en zorgt ervoor dat
de relatie met God kan blijven voortbestaan. Zeg
maar: met de idee: ‘zo mag het blijven duren’. Het
heeft bij Adam echter niet zo mogen zijn, en het
zal ook in het duizendjarig Vrederijk niet zo zijn.
Toch zal God het uiteindelijk nog beter maken. In
de eeuwige toestand wordt immers niet gesproken
over ‘wandelen’, maar over ‘wonen’ (Openb. 21:3).
Maar voordat de eeuwige toestand aanbreekt,
komt er een opstand en daarmee ook een einde
aan het Vrederijk (Openb. 20:7-9).

Een geschapen relatie

Ongehoorzaamheid
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Kort daarna kwam de Here God in de hof
wandelen. Kennelijk was het Zijn gewoonte in de
avondkoelte naar de mens toe te komen. Adam
en Eva herkenden meteen het geluid van de Here
God, die wandelde in de hof. Maar nu verborgen
ze zich. Dat was voor die tijd niet zo geweest.
Adam had wel vaker contact gehad met God. Zo
had God hem persoonlijk gezegd om niet van die
ene boom te eten (Gen. 2:16-17). Ook bracht Hij
al het gedierte bij Adam om te zien hoe deze het
zou noemen, en vervolgens ook de vrouw (Gen.
2:19,22). Dit alles toont dat er een relatie was
tussen God en de mens. We kunnen het plaatje
wel verder inkleuren. God kwam niet zomaar in de
hof wandelen om te kijken naar alles wat Hij had
gemaakt. Hij kwam in de hof wandelen om daar
Adam en later ook Eva te ontmoeten. Adam was
de eerste mens, en daarmee ook de eerste die
wandelde met God.

Wat een trieste zaak beschrijft Genesis 3. De
wandel, de relatie met God, ging verloren. De
mens verborg zich voor de Here God. Dat had
hij ongetwijfeld nog nooit gedaan. Ik kan me
voorstellen dat de mens normaal gesproken uitzag
naar het moment, waarop God in de hof kwam
om met hem te wandelen. Maar op die vreselijke
dag, in de avondkoelte, was het totaal anders. De
mens besefte dat hij het verprutst had. Hij durfde
God niet meer onder ogen te komen. De wandel
met God was verstoord. Dat was het gevolg van
zonde. De praktische relatie met God kon niet
worden voortgezet. De zondeval veroorzaakte
direct een relatiebreuk, de mens verborg zich en
er was geen wandel met God meer.

Gods doel met de mens

Adams zonde was een daad van overtreding en
ongehoorzaamheid. Adam wandelde met God in
de hof van Eden, zolang hij Gods gezag erkende.
Vanaf het moment dat hij dit niet meer deed,
was het kwaad geschied. De gehoorzaamheid
had plaatsgemaakt voor ongehoorzaamheid.
Sindsdien wordt ieder mens die met God niet
rekent, dan ook beschouwd als een ‘zoon van de
ongehoorzaamheid’ (Ef. 2:2; 5:6; Kol. 3:6).

Hiermee wordt meteen duidelijk wat God met
de mens voorhad. God maakte de mens als een
relationeel wezen, en wel allereerst om een relatie
aan te gaan met de Here God Zelf. Het is treffend
om de eerste tekst in de Bijbel waar over ‘wandelen’

Er is nog een vergelijking te maken tussen
de tijd in de hof van Eden en het duizendjarig
Vrederijk. Heel speciaal voor deze twee perioden
in de wereldgeschiedenis is immers dat er een
openlijke erkenning is van het gezag van God,

Hier vinden we een fundamentele voorwaarde voor
onze relatie met God. De absolute voorwaarde om
te kunnen wandelen met God, is Hem te erkennen
als Heer. Daar waar God niet als God wordt
erkend, is er geen praktische relatie met Hem
mogelijk. Wij kunnen met God wandelen, zolang
wij Christus’ gezag over ons leven erkennen.
Wees eerlijk tegenover jezelf: als je Christus’
gezag even niet erkent in je leven, wandel je dan
met God?
Op een bespreking hadden we het eens over
gehoorzaamheid aan God. Iemand zei: ‘Ik wil wel
gehoorzaam zijn, maar hoe? Ik weet niet wat Hij wil
van mij’. Ik begreep zijn probleem, we kennen dat
allemaal wel, denk ik. Ik deed een voorstel: ‘Laten
we beginnen met gehoorzaam te zijn aan dat wat
we wél weten’. Heel veel van wat God van ons wil,
staat in Zijn Woord of is rechtstreeks af te leiden
uit de principes van het Woord. Als we daarin
gehoorzaam blijken te zijn, zou God dan niet méér
van Zijn wil voor ons leven openbaren? Is het niet
logisch dat God eerst wil zien dat wij gehoorzaam
zijn in dat wat ons reeds geopenbaard is, vóórdat
Hij ons méér kan en zal openbaren?
Als God willen zijn
Wat is er nu precies fout gegaan? Hoe komt het dat
de mens ongehoorzaam geworden is aan God?
Allereerst blijkt dat de boom van de kennis van
goed en kwaad aantrekkelijk was geworden voor
Eva. Zij zegt immers dat die boom in het midden
van de hof stond (Gen. 3:3). Maar in werkelijkheid
was het de boom des levens, die in het midden
van de hof stond (Gen. 2:9). De slang vertelde de
vrouw dat zij als God zou zijn, ‘kennende goed en
kwaad’ (Gen. 3:5). Dat laatste blijkt achteraf ook
zo te zijn (Gen. 3:22). Echter, de mens kan met
die kennis niet omgaan en blijkt naderhand niet in
staat te zijn alleen het goede te doen.

Het is dit verlangen om als God te zijn, dat de
vrouw ertoe bracht nog eens aandachtiger naar
de boom te kijken. Dan ziet ze dat de boom goed
was om van te eten, een lust voor de ogen en
begeerlijk om daardoor verstandig te worden (vs.
6). Daardoor ontstaat de gedachte dat God iets
goeds zou hebben achtergehouden, dat Hij niet

Zijn volle zegen zou hebben geschonken. Och,
kende ze God maar beter! Nu wil zij zelf als God
zijn. Hoe is ze toch verleid tot hetzelfde verlangen
dat de satan had (Jes. 14:14). De heerschappij
van God is dan niet langer een zegen, maar
wordt beschouwd als een juk. Daarom wilde ze
Zijn heerschappij afwerpen om zelf als God te
kunnen zijn. En daar zit nu de kern, het hart van
de zonde: het niet willen rekenen met God. Elke
zonde kunnen wij zo bezien. Wij willen zelf voor
God spelen en zelf bepalen wat goed en kwaad
is. Wij vertrouwen er niet op dat wat God met ons
voorheeft het beste is. Wij worden ongehoorzaam
en vallen in overtreding.
Het wegnemen van de boom des levens
De gehoorzaamheid aan God blijkt ook een
absolute voorwaarde te zijn voor de toegang tot
de boom des levens: “En de HERE God zei: Zie, de
mens is geworden als Onzer een door de kennis
van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand
niet uitstrekken en ook van de boom des levens
nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven”
(Gen. 3:22).
De toegang tot de boom des levens werd de
mens dan ook ontzegd (vs. 23-24). Dit was een
uiterst genadig besluit van God! Stel je voor wat
er zou zijn gebeurd als God dit niet had gedaan.
Dan zou de mens voor eeuwig zijn blijven leven in
ongehoorzaamheid ten opzichte van God, met alle
gevolgen van dien (vgl. Gen. 6:5). Dat zou een
regelrechte ramp zijn geweest!
Het hart van God
Zo kwam er voorlopig een einde aan de relatie
tussen God en de mens, maar daarbij bleef het
gelukkig niet. Gods liefde voor de mens is immers
veel groter, dan dat Hij hem voor eeuwig in de
zonde zou laten voortleven. Hij wilde de verbroken
relatie herstellen. Dat zien wij in beeld bij de
huiden, waarvan Hij kleren voor hen maakte (Gen.
3:21). Voor deze kleren moest er een dier sterven.
Dit was het eerste offer in de Bijbel, en het werd
door God Zelf gebracht. Het spreekt reeds van
het offer van de Heer Jezus Christus, dat zo’n
vierduizend jaar later zou worden gebracht. Ook
dat laatste offer is door God Zelf gebracht, en het
dient om ons te kunnen bekleden met ‘de mantel
van de gerechtigheid’ (Jes. 61:10).
Zoals gezegd: dit kon niet zomaar gebeuren. Er
moest bloed vloeien, er moest een offer worden
gebracht. Het volmaakte Offer moest worden
gebracht. Dat is het offer van de Onschuldige, die
Zelf nooit ongehoorzaam is geweest jegens God,
die tijdens Zijn leven hier op aarde voortdurend
met God wandelde. Het enige moment waarop
de gemeenschap met God werd verbroken, was
tijdens de drie uren van duisternis: “Mijn God,
Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Dit lijden
van de godverlatenheid was nodig omdat wij de
gemeenschap met God hadden verbroken, maar
Hij toch met ons wil wandelen. Wat een zegen
is het dat de volmaakt gehoorzame Mens is
gekomen en het werk heeft volbracht!

Een verbroken relatie

resp. Christus. Daardoor is er in die twee perioden
ook een ‘wandelen’ van God en de mens samen
hier op aarde mogelijk. De volken zullen met God
wandelen in het duizendjarig Vrederijk, zolang ze
Christus’ gezag erkennen.
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Er is nog meer. God gaf bovendien aan dat Hij door
het Zaad van de vrouw het werk van de duivel wilde
verbreken (Gen. 3:15; vgl. Gal. 4:4; 1 Joh. 3:8). De
duivel zou de strijd niet winnen, maar God heeft het
laatste woord. Zo heeft de satan wel de ‘hiel’ van de
Heer Jezus vermorzeld, d.i. een einde gemaakt aan Zijn
aardse leven. Maar de Heer Jezus heeft op het kruis de
kop van de satan, de oude slang, vermorzeld (Openb.
12:9). Door Zijn sterven en door Zijn opstanding heeft
de Heer Jezus Christus de definitieve overwinning op de
satan behaald, tot eer van God.
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Hoe is het verder gegaan na de zondeval en de
verdrijving van de mens en zijn vrouw uit de hof van
Eden? Konden zij toen nog verder met God ‘wandelen’?
Ook daarover weten wij weinig, maar er zijn wel goede
aanwijzingen. In Genesis 5 zien wij het nageslacht van
Adam, althans de gelovige lijn daarvan. Met de geboorte
van Enos – de zoon van Set, de zoon van Adam –, begon
men de naam des Heren aan te roepen (Gen. 4:26). Ook
lezen wij over Henoch, dat hij ‘wandelde met God’ (Gen.
5:22). Van Noach lezen we dat eveneens, en hij was een
‘rechtvaardig en onberispelijk man’ (Gen. 6:9). God heeft
de mens niet in de steek gelaten. God zag vooruit op
het kruis van Golgota en zo kon Hij verder met de mens
gaan, zij het niet meer zoals in de hof van Eden.
Dat zal Adam en Eva ongetwijfeld veel pijn en verdriet
hebben bezorgd. Vaak zullen zij hebben gedacht: ‘Was
het maar weer zoals vroeger in de hof van Eden’ (bijv.
na de moord op Abel). Hierin zien wij, tot slot, ook een
praktische les voor ons. Hoe is het met uw wandel met
God? Kent u perioden in uw leven waarin het beter was
dan nu? Adam en Eva konden niet terug naar de hof
van Eden. Maar wij kunnen wel altijd teruggaan naar
het kruis van Golgota. Daar mogen wij loslaten wat onze
wandel met God belemmert – om dan opnieuw, samen
met Hem, verder te gaan.
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De aanneming van Israël, het leven uit de doden; ; Numeri 12; H. Bouter
Bestudeert de Schriften; ; ; H. Bouter
Ezra; Deel 25: De tocht naar Jeruzalem; Ezra 8; J.A. Vellekoop
WoordStudie; Zalving en verzegeling met de Geest, en de Geest als onderpand; ; G.H. Kramer
On line; Deel 21: Elia ontmoet Achab; Elia op de Karmel; 1 Koningen 18:16-46; M.G. de Koning
Reply; Wat is de betekenis van de voetwassing?; ; D.W. Paterson
Twee woningen van God; ; Johannes 14:2, 15-31; K. Tavernier

Jaargang 8, Nr. 4
1
2
4
5
6
7
8
9
10

Van de redaktie; De zomer is nabij!; Lucas 21:28; M.G. de Koning
Oude Sporen; Wie is Christus voor ons hart?; 1 Petrus 1:8; J.G. Bellett
Adam en de ernstige gevolgen van de zondeval; ; Genesis 5:5 vv.; H. Bouter
Reply; Vragen over het sterven; ; J. Ritchie
Ezra; Deel 26: De tocht naar Jeruzalem; Ezra 8; J.A. Vellekoop
WoordStudie; Latijnse woorden in het Griekse Nieuwe Testament; ; G.H. Kramer
On line; Deel 22: Elia op de vlucht; de ontmoeting met God, en de roeping van Elisa; 1 Koningen 19; M.G. de Koning
Van de werkvloer; Ervaringen van een evangelist (1); Spreuken 20:1; P.J. van Houten
De dood van Nadab en Abihu; ; Leviticus 10:4; P.M. Cuijpers

Jaargang 8, Nr. 5
1
2
4
5
6
7
8
9
10

Van de redaktie; Dienstbetoon; Romeinen 12:1; J.P. Spoor
Oude Sporen; Dienen als een knecht; Johannes 13:15; Water in wijn veranderd; Opdat onze blijdschap volkomen is; Johannes 2:1-11; H. Bouter
Boekrecensie; Driemaal Christologie; ; G.H. Kramer
Ezra; Deel 27: De tocht naar Jeruzalem; Ezra 8; J.A. Vellekoop
WoordStudie; Is het ‘Woord’ God of een god?; Johannes 1:1; G.H. Kramer
On line; Deel 23: Achab en Benhadad, de koning van Aram; 1 Koningen 20; M.G. de Koning
Van de werkvloer; Ervaringen van een evangelist (2); Handelingen 25:19; P.J. van Houten
Johannes Marcus; Lessen van een dienstknecht; ; K. Tavernier

Jaargang 8, Nr. 6
1 Van de redaktie; Er is een goddelijk ‘totdat’; Matteüs 23:37-39; H. Bouter
2 Oude Sporen; Hem die ons liefheeft; Openbaring 1:5-6; J. Koechlin
4 Tekenen van de toekomstige eeuw; De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie; Johannes 2:1-11; H.
Bouter
6 Ezra; Deel 28: De tocht naar Jeruzalem; Ezra 8; J.A. Vellekoop
7 WoordStudie; Slapen, ontslapen, en sterven; Johannes 1:1; G.H. Kramer
8 On line; Deel 24: De wijngaard van Nabot; 1 Koningen 21; M.G. de Koning
9 Reply; Zegt het Nieuwe Testament iets over het ophouden van de wondertekenen?; Handelingen 25:19; G.H. Kramer
10 Elia op de berg Karmel; Deel 1; 1 Koningen 18; P.M. Cuijpers
Jaargang 8, Nr. 7

1
2
4
6
7
8
9
10

Van de redaktie; De armen en het hart van de Vader; ; M.G. de Koning
Oude Sporen; De Here is mijn herder; Psalm 23; J.N. Darby
WoordStudie; Is de eeuwige straf altijddurend?; ; G.H. Kramer
Ezra; Deel 29: Gebed en verootmoediging; Ezra 9; J.A. Vellekoop
U moet opnieuw geboren worden; ; Johannes 3:5; H. Bouter
On line; Deel 25: Het einde van Achab en dat van Josafat; 1 Koningen 22; M.G. de Koning
Van de werkvloer; Ervaringen van een evangelist (3); Handelingen 25:19; P.J. van Houten
Elia op de berg Karmel; Slot; 1 Koningen 18; P.M. Cuijpers

Jaargang 8, Nr. 9

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Van de redaktie; Gastvrijheid in de vakantie; ; G.H. Kramer
Oude Sporen; Bewaar mij, o God!; Psalm 16:1; P. Fuzier
Bestudeert de Schriften; ; ; H. Bouter
Eredienst en Avondmaal; ; 1 Korintiërs 10:18; H. Bouter
Ezra; Deel 30: Gebed en verootmoediging; Ezra 9; J.A. Vellekoop
WoordStudie; Druivensap of wijn bij het Avondmaal?; ; G.H. Kramer
On line; Deel 1: Elia en Achazja; 2 Koningen 1; M.G. de Koning
Meer dan een lied; Iets uit het leven van H.C. Voorhoeve; ; M. Bouter
Lot, de onzichtbare rechtvaardige; ; Genesis 12, 13, 19; K. Tavernier

Jaargang 8, Nr. 10
1
2
4
6
7
8
9
10

Van de redaktie; Hoe zit ik in elkaar?; ; J.P. Spoor
Oude Sporen; Als wij ons neergebogen hebben; Genesis 22:5; J. Koechlin
Roemen in God; ; Romeinen 5:11; H. Bouter
Ezra; Deel 31: Gebed en verootmoediging; Ezra 9; J.A. Vellekoop
WoordStudie; Kent u Grieks? Over de Grieken, het Grieks en de Bijbel; ; G.H. Kramer
On line; Deel 2: Elia maakt een afscheidstocht met Elisa; 2 Koningen 2:1-10; M.G. de Koning
Van de werkvloer; Ervaringen van een evangelist (4); ; P.J. van Houten
Secundus, Tertius, Quartus; ; Handelingen 20:4; Romeinen 16:22-23; P.M. Cuijpers

Jaargang 8, Nr. 11

1
2
3
3
4
6
7
8
9
10

Van de redaktie; Tweetallen in 2 Timoteüs; 2 Timoteüs; H. Bouter
Oude Sporen; Christus leren kennen; Efeziërs 4:20; J. Koechlin
Boekrecensie; Gebrokenheid (Philip Nunn); ; J.P. Spoor
Bestudeert de Schriften; ; ; H. Bouter
De uitsluiting van Mirjam buiten de legerplaats; Een voorbeeld van tuchtoefening en herstel in het Oude Testament;
Numeri 12:1-16; H. Bouter
Ezra; Deel 32: Reiniging van het volk; Ezra 10; J.A. Vellekoop
WoordStudie; Vandaag met Jezus in het paradijs; Lucas 23:43; G.H. Kramer
On line; Deel 3: Elia opgenomen in de hemel; Elisa volgt hem op in de dienst; 2 Koningen 2:11-25; M.G. de Koning
Reply; Wat is de bijbelse betekenis van het Gr. Woord hades?; Handelingen 2:30-32; H. Bouter & M.G. de Koning
Vergeven zoals God ons vergeven heeft; ; Matteüs 18:21-35; K. Tavernier

Jaargang 8, Nr. 12
1
2
4
5
6
7
8
9
10

Van de redaktie; Voedsel voor onderweg; ; G.H. Kramer
Oude Sporen; Deel 2: Christus leren kennen; Efeziërs 4:20; J. Koechlin
Paulus’ terugblik op de woestijnreis; ; 1 Korintiërs 10:1-4; H. Bouter
Gedicht; De naam van onze God; Spreuken 18:10;
Ezra; Deel 33: Reiniging van het volk; Ezra 10; J.A. Vellekoop
WoordStudie; De Heilige Geest; ; G.H. Kramer
On line; Deel 4: Elisa en de veldtocht van de drie koningen van Israël, Juda en Edom; 2 Koningen 3; M.G. de Koning
Van de werkvloer; Tweede generatie oorlogsslachtoffers; Psalm 147:3; J. Bax
Adams relatie en wandel met God; ; Genesis 3:8; K. Tavernier

