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Inleiding.
In mijn zoektocht binnen het christelijk geloof heb ik in een bepaalde
periode erg gekeken wat de woorden die daarin gebruikt worden nu
eigenlijk betekenen. Niet dat ik me afvroeg of ik wel wilde geloven, maar
juist omdat ik verder wilde groeien. Neem nu maar gelijk eens het woord
‘geloof’, het meest gebruikte woord in het christendom. Eigenlijk wordt
nauwelijks duidelijk wat het precies is. Ook in de Bijbel komt de
betekenis maar weinig naar voren. Het lijkt erop dat er vanuit wordt
gegaan dat het wel duidelijk is. Veel verder dan ‘vertrouwen’ of
‘aannemen als waarheid’ komen we vaak niet. Op het internet heeft
www.synoniemen.net me erg geholpen met hoe woorden nu eigenlijk
aan elkaar verbonden zitten. Het is grappig om te zien hoe een woord
verschillende betekenissen kan hebben en dat die betekenissen weer
uitwaaieren naar andere woorden. Het blijkt dat je met het woord
‘geloven’ twee verschillende kanten op kunt. Dit gegeven vormt de basis
van mijn verhaal over ‘leer en relatie’.
Ik was er vroeger altijd erg op tegen als ‘geloof’ werd gezien als een soort
aanname van een werkelijkheid die vervolgens onzichtbaar blijft. Ik kon
er niets mee, ondanks dat ik me goed voelde in de christelijke traditie
waarin ik ben opgegroeid. Ik was op zoek naar de werkelijkheid achter dit
‘geloof’ en heb me vaak afgevraagd waar God nu eigenlijk was, ondanks
dat ik altijd het gevoel had dat Hij niet ver weg was. Inmiddels kan ik wel
begrijpen dat veel mensen toch steun hebben aan een God die niet echt
zichtbaar is en daar ook veel moed en levensvervulling in ervaren. Ook
heb ik ontdekt dat leerstellingen, theoretische grondbeginselen met als
uitgangspunt een veronderstelling, soms juist kunnen helpen om
invulling te geven aan een relatie met God. Daarom vind ik het belangrijk
niet ‘de leer’ ter discussie te stellen om vervolgens ‘de relatie’ te
promoten. Toch zijn er veel leerstellingen die mensen ontmoedigen om
te groeien in hun relatie met God, vooral als het gaat om wat daar nu
eigenlijk de bedoeling van is. Het is noodzakelijk om aandacht te
besteden aan hoe dat werkt.
Het is erg verleidelijk om allerlei leerstellingen te bespreken samen met
hun oorsprong, waarheidsgehalte en gevolgtrekkingen. Maar het zijn er
gewoon teveel en het zou een erg droog verhaal worden. Ook is het
ondoenlijk om aan mensen ’een relatie met God’ uit te leggen en ze
vervolgens God te laten kennen door informatie te geven. Het zal
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duidelijk zijn dat er geen leerstelling bestaat die, door hem te
onderschrijven, zal leiden tot een relatie met God. Het ondertekenen van
een huwelijksakte zorgt er net zo goed niet voor dat je verliefd bent. Ik
heb lang gezocht naar degene die mijn vrouw zou worden en ik heb haar
gevonden toen ik haar ontmoette. Ik wist het zeker. Toen ik haar zag, had
ik het gevoel of ik thuis kwam. Het tekenen van de huwelijksakte was
daar het gevolg van, maar het was nog een heel proces om daar te
komen. Net zoals de ontdekkingstocht naar hoe een huwelijk nu echt
werkt. Maar we ontmoeten elkaar nog steeds, soms op bijzondere
momenten, maar zeker elke dag. Ik vind er mijn bestemming in en
datzelfde geldt ook voor mijn relatie met God.

Vooraf.
We hebben een goede relatie met onze buren. Ik ben daar heel blij mee,
het is erg prettig om naast mensen te wonen die positief met je omgaan
en dat is ook wederzijds. We wilden heel graag een goede relatie, want
dat is ook wel eens anders geweest. Niet met onze huidige buren maar
jaren geleden met andere mensen. Waarom die relatie niet zo lekker ging
heeft me vaak bezig gehouden. Ik heb altijd geprobeerd zo positief
mogelijk met buren om te gaan maar met deze mensen lukte het gewoon
niet. Het gaf veel spanningen en het heeft me op een zoektocht gezet om
erachter te komen hoe zo’n relatie zou kunnen werken. Tv-programma’s
als ‘De rijdende rechter’ en ‘Ruzie met de buren’ vond ik altijd bijzonder
boeiend. Het lijkt erop dat mensen eigenlijk liever geen buren hebben.
Tenminste, geen buren waar je last van hebt.
Toen we er aan toe waren om te verhuizen uit ons oude huis hebben we
erg opgelet wie er woonde naast het huis dat we op het oog hadden.
Bijzonder genoeg had hij ons gezien toen we het huis de eerste keer aan
het bezichtigen waren. Hij vertelde later dat hij toen spontaan tegen zijn
moeder aan de telefoon had gezegd: ‘nou, die mensen wil ik wel als
buren’. Toen we daarna nog eens bij het huis gingen kijken, nodigde hij
ons uit om bij hem binnen te komen. Vanaf dat moment hebben we een
goede relatie gehad, we hadden echt een leuke klik. Ook toen we daarna
het huis kochten en een verbouwing gedaan hebben die twee jaar
geduurd heeft. Maar ja, hij was er eigenlijk bijna nooit. Ideaal. Vooral
toen hij ophield midden in de nacht harde muziek te draaien waren we
erg blij met hem.
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Jammer genoeg verhuisde hij toen we een half jaar klaar waren met
verbouwen. We dachten even dat het aan ons lag maar dat was niet zo.
Toen de nieuwe buren kwamen hadden zij ook het een en ander te
verbouwen en we hebben hen nog geholpen en gereedschap uitgeleend.
Maar het mocht niet baten, de relatie was niet best en verslechterde
verder in de drie jaren daarna. Er kwam zelfs een moment dat we
geconfronteerd werden met een enorme haatdragendheid die twee jaar
lang geduurd heeft. We hebben echt van alles geprobeerd maar toen ze
dreigden met inzet van de politie ging het bij ons te ver. We hebben toen
snel de wijkagent bij ons uitgenodigd en een goed gesprek gehad voor het
geval de boel zou escaleren. Hij stelde ons gerust en merkte droogjes op
dat wij en onze buren wel erg verschillend waren. In die periode vroeg ik
me dus af wat er voor nodig is om een goede relatie te hebben met je
buren. Ik heb toen twee richtlijnen gevonden waardoor je er altijd samen
uit kunt komen. De eerste is dat je erkent dat die ander bestaat. Dat klinkt
erg voor de hand liggend maar dat speelde toen enorm, we hadden liever
gehad dat de buren niet zouden bestaan en naar wat ik begrepen heb
hadden de buren dat nog veel sterker bij ons. De tweede richtlijn is dat je
wilt dat het goed gaat met je buren. Dat was toen ook al niet zo, vooral
niet tegen de tijd dat ze gingen verhuizen. Natuurlijk tot onze grote
opluchting.
Als je in zo’n situatie zit is dat een enorme belasting. Je zou het liefst een
oplossing kiezen die korte metten maakt met het probleem, natuurlijk in
je eigen voordeel. Maar ja, de relatie zal er niet echt beter van worden. Op
de één of andere manier lijkt het wel of mensen vrij snel in een
verwikkeling met elkaar raken en het erg moeilijk is om dat niet te doen.
Het is al helemaal moeilijk om een slechte situatie te verbeteren. Ik
probeerde me voor te stellen hoe de richtlijnen, als je die zou volgen, er in
de praktijk uit zouden zien. Ik realiseerde me dat de simpele uitspraak
‘Hallo buurman, hoe gaat het?’ de twee richtlijnen al zou vervullen. Dat
gebeurde niet meer in die laatste jaren voordat de buren gingen
verhuizen. We gingen elkaar zoveel mogelijk uit de weg. Het boompje
van de buren, dat vlak bij de schutting stond, was een uiterst moeizaam
probleem. Omdat ons huis vrij ingeklemd staat en de tuin maar weinig
zonlicht krijgt, haalden de bladeren het meeste zonlicht weg. Het was
vrijwel onmogelijk om dat te bespreken. Ik ben inmiddels vrij goed op de
hoogte van burenrecht, want we probeerden de wet in te zetten om te
krijgen wat we nodig hadden. We hebben zelfs advies gevraagd aan de
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rechtsbijstandsverzekeraar en ook aan de wijkagent. Niet dat het echt
hielp natuurlijk.
We waren erg gespannen toen we nieuwe buren zouden krijgen. Twee
huizen verderop woont iemand die erg betrokken is bij de buurt en je
kunt er altijd terecht. Hij is altijd bezig om mensen te helpen, terwijl hij
zelf zeker geen gemakkelijk leven heeft. Hij wist uiteraard al wie er naast
ons kwam wonen, want hij was overal van op de hoogte. We konden het
maar moeilijk geloven toen hij ons vertelde dat onze situatie sterk zou
gaan verbeteren. Hij bleek gelijk te krijgen. We hebben nog nooit zulke
lieve buren gehad. De twee richtlijnen die ik bedacht had gingen ineens
vanzelf. We waren laatst op bezoek en niet alleen hun welzijn maar zelfs
het welzijn van hun konijn had mijn onverdeelde aandacht. Ik heb een
paar keer gevraagd of ze geen overlast van ons hadden en gelukkig was
dat niet zo. Dat was wederzijds. We spreken elkaar regelmatig en groeten
elkaar uitgebreid. Het is echt bijzonder. Ook het probleem over het
boompje is verdwenen. Zelfs zonder dat we er echt moeite voor gedaan
hebben.
Ik heb nog verder nagedacht over mijn verzonnen richtlijnen. Het werd
me duidelijk dat je, om erin te slagen met je buren goed samen te leven, je
ze gezamenlijk moet hanteren. Het is wel mogelijk dat eenzijdig te doen
maar dan heeft het minder effect. Ook kost het veel energie om ze voor je
te houden als de relatie niet lekker gaat. Toch is het duidelijk dat elk
conflict wat je met de buren hebt op te lossen is met deze twee
richtlijnen. Als je als buren last van elkaar hebt, zoek je samen naar een
oplossing die voor allebei werkt. Dat kan alleen als het bestaan en het
welzijn van je buren belangrijk voor je is en andersom. Ik vroeg me ook af
wat er zou gebeuren als je de richtlijnen zou afdwingen als de relatie niet
goed zit. Hoe zouden mensen reageren als je ze als regels aan hen op zou
leggen, zou het dan beter gaan? Onbewust voelen mensen wel aan dat
het niet helpt om elkaar het leven nog eens extra zuur te maken als de
burenrelatie moeizaam verloopt. Maar we zijn daar vaak wel toe geneigd.
Het welzijn van de ander wordt in ieder geval een stuk minder
belangrijk. En ook: hoe zit het als één van de partijen zich nergens iets
van aantrekt en de andere partij er erg onder lijdt? Het kan erg
ingewikkeld worden.
Wat me wel duidelijk werd is dat de relatie met mijn vrouw eigenlijk nog
veel ingewikkelder is. Als je de twee richtlijnen zou hanteren die met de
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buren werken, krijg je ernstige problemen. Stel je eens voor, je komt uit je
werk en je zegt tegen je vrouw: ‘Ha vrouw, hoe is het? Lekker weer hè?’
Vervolgens ga je op de bank zitten en dat is het dan. Mijn vrouw klaagt
niet snel maar ik zou haar wel ernstig tekort doen. Al voor ons huwelijk
waren we bezig met hoe zo’n huwelijksrelatie zou gaan werken. Nu we
ruim 25 jaar getrouwd zijn, is het nog steeds een uitdaging om verder te
groeien in onze relatie. Het is niet zo dat we aan elkaar twijfelen, we
werden in één oogopslag tegelijkertijd verliefd en dat is altijd zo
gebleven. Wat onze huwelijksrelatie hetzelfde heeft met onze relatie met
de buren is in ieder geval dat de wederzijdse belangen voor beide partijen
even belangrijk zouden moeten zijn. Zo kun je in vertrouwen met elkaar
omgaan.
De richtlijnen over het huwelijk die ik ontdekt heb zijn: Wat van mij is, is
van jou en wat van jou is, is van mij en beslissingen nemen we samen.
Dat heb ik niet zelf bedacht, ik heb het ergens gelezen. Het klinkt kort en
bondig genoeg maar er zijn factoren in het spel die een grote uitdaging
kunnen vormen. Zo wordt je in het algemeen verliefd op iemand met
veel eigenschappen die precies verschillend zijn met die van jou. Ik ben
bijvoorbeeld het liefste thuis en mijn vrouw is het liefst onderweg.
Zo’n praktisch voorbeeld is nog redelijk overzichtelijk maar in de diepere
lagen van wat het werkelijke verlangen is in je leven, kan het aardig
complex worden. De weg vooruit is dan: communicatie, je hart delen.
Wat er ten diepste in je leeft wordt daardoor zichtbaar. Vervolgens wordt
het verlangen van allebei één geheel, juist door de verschillen heen. Soms
is dat een heel snel proces, vooral als je samen al heel goed weet wat je
wilt. In andere dingen kan het een hele tijd duren voordat je verlangens
hetzelfde geworden zijn. Als dat maar niet wil lukken kan je beginnen te
wensen dat je niet meer van elkaar afhankelijk zou zijn en het kost dan
veel energie om weer bij elkaar te komen. Het doel van het proces is om
elkaar te versterken en te helpen groeien in wie we zijn. Het is bijzonder
kostbaar als je elkaar daarin ontmoet. Je vindt niet alleen elkaar maar het
brengt je ook in contact met een besef van bestemming. Dat zijn de
momenten waarin je extra merkt dat je echt aan elkaar verbonden bent.
Die verbondenheid is niet begonnen tijdens onze trouwceremonie, die is
begonnen toen we elkaar voor het eerst zagen. We hebben niet op dat
moment bedacht om ons aan de richtlijnen van het huwelijk te gaan
houden, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten konden we al gelijk
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niet meer zonder elkaar. Voor een buitenstaander is het erg grappig en
soms wat irritant als mensen verliefd worden. Ze zijn dan gelijk uit beeld
en hebben alleen nog oog voor elkaar. Het komt voor andere mensen wel
wat overdreven over en je moet het echt meegemaakt hebben om te
snappen wat er gebeurt. Wat het gemeenschappelijk heeft met de relatie
met de buren is dat je wel je best kunt doen om aan de richtlijnen te
voldoen maar het is er of het is er niet.
Zo is het ook met mijn relatie met de Here God. Daarin zijn ook allerlei
richtlijnen maar het gaat er vooral om of die relatie er ook echt is. Ik heb
ontdekt dat God een duidelijke belangstelling heeft om een relatie aan te
gaan en ondanks dat het voor een buitenstaander vaak onduidelijk is wat
daarin gebeurt, brengt het me in contact met mijn bestemming.

Hoofdstuk 1
De foto op de omslag toont mijn eigen moeder. Hij hangt al jaren in een
collage boven de trap en we hebben hem gebruikt voor de uitnodiging
van het feest voor haar tachtigste verjaardag. Ik heb een foto van haar
gemaakt met dezelfde belichting en pose en die naast de foto van vroeger
op de uitnodiging gezet. Toen ik de foto van vroeger -ze moet zo rond de
twintig jaar geweest zijn- ging inscannen en na-bewerken om alle
vouwen en krasjes eruit te halen, viel het mij pas echt op hoe bijzonder
hij eigenlijk is. In mijn vrije tijd ben ik een enthousiast fotograaf en ik
fotografeer het liefst mensen. Ik snap langzamerhand iets van lijnen en
licht en de fotograaf van deze oude foto heeft echt iets moois gemaakt.
Mijn moeder weet niet meer precies wanneer de foto gemaakt is, maar ze
heeft hem al die tijd goed bewaard.
Van haar twintigste tot haar tachtigste jaar heeft zij grote veranderingen
in het kerkelijke leven meegemaakt. De tijd van nu is niet meer te
vergelijken met toen mijn moeder twintig jaar oud was. Geloven had
toen hele andere waarden dan het geloven van deze tijd. Haar ouders
waren oprecht gelovige mensen en mijn moeder vertelt soms verhalen
over vroeger. Ik merk dat hoe ouder ik word hoe meer ik dat waardeer en
ik probeer me dan in te leven in hoe het vroeger was en ook te begrijpen
hoe mijn eigen achtergrond in elkaar steekt. Eén verhaal staat me het
meeste bij: ze vertelt dan hoe ze vroeger niet voorbij een bepaalde plek in
het dorp mocht komen. Voor zover ik het begrepen heb gold dat alleen op
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zondag en ging het erom dat daar de ‘anders gelovigen’ woonden. Mijn
moeder vond dat als kind heel normaal en op die leeftijd neem je
natuurlijk ook de dingen zoals ze zijn. Bij mijn vader lag dat heel anders.
Hij groeide op in een protestants gezin in een grotendeels katholiek dorp
en hij vertelt het verhaal dat hij niet mocht kaarten. Hij heeft het vaak
verteld en elke keer hoor ik er weer nieuwe dingen in. Het verwarrende
voor hem was dat zijn katholieke vriendjes wel mochten kaarten. Dus
deed hij het maar stiekem. Dat was natuurlijk niet echt handig maar voor
hem werd de verwarring alleen maar groter toen zijn eigen vader oud
werd en in een verzorgingstehuis ging wonen. Door de andere bewoners
werd er veel gekaart en zijn vader vond het dan erg jammer dat hij niet
mee kon spelen. Hij kende het spel niet en hij was ook te oud om het nog
te leren. Mijn eigen vader kan zich daar nog altijd druk over maken. Als
hij erover vertelt vindt hij het nog steeds onbegrijpelijk dat iets wat
vroeger heel belangrijk was om niet te doen en waar ook stevige straffen
op stonden, tientallen jaren later helemaal geen verschil meer maakte.
In mijn eigen jeugd hadden we al niet meer het soort ‘geloofsregeltjes’
zoals deze. Mijn ouders vonden het wel erg belangrijk dat we meegingen
naar de kerk, maar er staat me niet bij dat we bepaalde dingen niet
mochten of juist moesten vanwege het geloof. Als ik de herinneringen
van toen, wanneer we naar de kerk gingen, naar boven haal zie ik mezelf
direct weer zitten naast mijn moeder met mijn hoofd tegen haar
schouder aangeleund. Daarna komt de herinnering van het dropje naar
voren dat ik van mijn vader kreeg toegestopt als de preek begon. Ook de
twee guldens die ik kreeg om in de collectezak te stoppen. Dat waren van
die lange zwarte zakken met een zilveren ring aan de bovenkant en aan
weerszijden een stok. Dan kon je ze gemakkelijk doorgeven aan degene
die naast je zat. Als ik aan de beurt was stopte ik daar één van mijn
guldens in die ik net gekregen had. Daarna kwam er nog een tweede zak.
Hoewel ik niet echt begreep wat er gebeurde of waar het voor was, heb ik
geen vervelende herinneringen aan mijn kindertijd in de kerk. Misschien
behalve dan als eens in de paar maanden ‘het avondmaal’ gevierd werd.
Mijn ouders gingen dan, samen met anderen, aan een lange tafel voorin
de kerk zitten en kregen daar een stukje brood aangereikt. Ze aten dat
dan met een heel ernstig gezicht op. Daarna kwam er een slokje wijn uit
een zilveren beker. Die werd op de zelfde manier doorgegeven als de
collectezak en de rand werd elke keer met een witte doek schoongeveegd.
Ik voelde me dan wat verloren in de bijna lege bank, want kinderen
mochten niet aan het avondmaal. Dat was dan misschien nog wel een
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‘geloofsregeltje’. Ik herinner me dat ik aan mijn moeder vroeg waarom ik
niet mee mocht doen, maar het antwoord weet ik niet meer.
Toen ik langzamerhand ouder werd moest ik steeds verder mijn hoofd
buigen om nog tegen de schouder van mijn moeder aan te kunnen zitten
en ik ging ook wel eens bij mijn vriendje en zijn moeder zitten die wat
verder naar achteren zaten, aan de andere kant van het middenpad. Ik
merkte op een gegeven moment dat hij wat ongeduldig in de bank zat en
zich waarschijnlijk afvroeg wat hij daar deed. Ik vond dat wel wat
wonderlijk want ik had dat gevoel helemaal niet.
Ik kreeg wel een vreemd gevoel toen ik in mijn tienertijd naar de
catechisatie moest. Dat was bij de dominee, in een klein zaaltje achter de
kerk. Toen ik daar de eerste keer was geweest vertelde ik thuis dat ik niet
echt stond te springen om er nog een keer heen te gaan. Toen keken mijn
ouders erg bezorgd. Ze wilden me niet dwingen maar het was toch echt
de bedoeling dat ik daar heen bleef gaan. Dat heb ik toen maar gedaan. Ik
snapte niet waar de dominee het over had en ik kreeg ook geen
aansluiting met de andere tieners die daar waren. Toen ik
langzamerhand meer ging nadenken over het geloof lukte het ook niet
om daar iets over te delen. Ik weet nog wel heel scherp dat ik op mijn
veertiende ineens voelde dat er iets niet klopte en dat ik besefte dat ik op
onderzoek uit moest gaan om iets te ontdekken waar ik toen nog geen
enkel idee van had.
Dat had trouwens niet zozeer iets met de kerk te maken, meer met
mezelf. Er is daarna met die gedachte ook verder niets bijzonders
gebeurd. Rond mijn zeventiende had ik ook iets wat mijn bewustzijn
binnendrong, maar dan heel vaag op de achtergrond. Het ging over iets
wat ik wilde. Ik kon er geen woorden aan geven en zelfs vanbinnen bleef
het stil. Omdat ik nooit wist wat ik wilde is het me bijgebleven maar daar
gebeurde ook niet echt iets mee. Ondertussen was ik wel bezig met het
geloof. Ik deed regelmatig mee aan activiteiten en samenkomsten en ik
dacht er veel over na. Ook toen we verhuisden naar een andere
woonplaats ging ik nog steeds naar de kerk en catechisatie, had steeds
meer gesprekken met anderen en was me steeds bewuster van mijn
eigen geloof. Dat kwam in een terloops gesprek met een medecatechisante bij de voordeur van ons huis naar voren toen we het hadden
over wat het geloof voor ons betekende. Ze vertelde me dat ze steun had
aan haar geloof. Ik realiseerde me toen ineens dat er ‘iets’ bij me was en
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me inderdaad ook steun gaf. Maar verder dan een ‘iets’ kon ik het niet
aanduiden en ondanks dat het groeide bleef het ergens in de lucht
hangen.
Mijn ouders keken heel af en toe over de grenzen van hun eigen
gereformeerde achtergrond en een enkele keer betrokken ze mij daar ook
in. In herinner me dat mijn vader een Bijbel voor me kocht op een
conferentie en die heel plechtig aan me gaf. Ik had me voorgenomen erin
te gaan lezen en ik begon als vanzelfsprekend op de eerste bladzijde. Al
snel begreep ik er helemaal niets meer van, dat was ongeveer halverwege
bladzijde drie. Vanaf toen ben ik gaan zoeken naar antwoorden van
mensen die me iets konden vertellen over de hele bedoeling ervan.
Natuurlijk kende ik alle verhalen over David, Abraham, Jezus en anderen
en ik kende de geschiedenis van het volk Israël uit de Bijbel beter dan de
Nederlandse geschiedenis.
Toen ik verkering had met een meisje rond mijn eenentwintigste, stelde
ik eens voor om naar een kerkdienst te gaan. Ik wist niet precies wat voor
achtergrond ze had (daar praatte ze niet graag over), maar we besloten
naar een evangelische kerk te gaan. Tot mijn verbazing vertelde degene
die preekte dat, als je het moeilijk had, je maar gewoon ‘Jezus’ moest
zeggen. Volgens hem ging het dan gelijk beter met je. Hij bleef dat maar
eindeloos herhalen en ik weet nog dat ik me daarvoor schaamde
tegenover mijn vriendin. Ik was blij toen de dienst afgelopen was. De
verkering duurde niet erg lang. Dat lag niet aan het bezoek aan deze kerk,
maar de gebeurtenis bleef me bezig houden. Toen er eens een jongerenweekend was en ik daarheen ging, gaf degene die daar preekte me voor
mijn gevoel antwoorden. Ik durfde aan het einde een vraag te stellen en
ik vertelde wat me in die kerkdienst overkomen was en wat ik daar nou
serieus aan moest nemen. Zijn antwoord was even eenvoudig als briljant,
hij zei: “Dat weet ik niet.” De reden waarom hij zo reageerde begrijp ik nu,
dat was omdat er een spanning is tussen de verschillende
geloofsrichtingen en hij wilde anderen niet afvallen om vervolgens zijn
eigen geloofsrichting te promoten. Zijn naam was dominee Van Keulen.
Dat herinner ik me nog zo goed omdat hij in een paar minuten mijn leven
veranderd heeft.
Het was trouwens niet zijn hele antwoord. Hij vertelde me namelijk ook
dat als er iemand ‘Jezus’ roept er engelen met koffertjes vol met liefde
rond beginnen te rennen en daarna hun koffertjes opendoen en zeggen:
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“Wie riep daar Jezus!” Dat antwoord maakte me blij. Ik snapte wel dat het
beeldspraak was maar ik kon er wel wat mee. Later stond hij nog wat na
te praten met een paar mensen en toen ik er nieuwsgierig bij ging staan
hoorde ik hem vertellen. Hij zei: “Moet je maar eens doen: de hele dag
tegen Jezus zeggen: Hallo Jezus, hier ben ik.” Volgens hem ging er dan
wel wat gebeuren. Wat en wanneer kon hij niet zeggen maar dat er iets
zou gebeuren stond voor hem vast. Ik besloot op dat moment dat ik dat
zou gaan doen. Ik wist alleen nog niet wanneer.
Tot mijn eigen verbazing was dat een paar dagen later. Ik liep stage voor
mijn opleiding en ik woonde daarom drie maanden in een huis in
Hengelo dat eigendom was van het bedrijf waar ik stage liep. Ik had daar
een kamer en deelde het huis met vier andere mensen. Ik was ‘s ochtends
begonnen met mijn ‘Hallo Jezus, hier ben ik’ avontuur. Ik had er op één of
andere manier veel plezier in. Ik zei het de hele dag door in mijn hoofd.
Die avond aten we gezamenlijk in de keuken, zoals iedere dag. We
kookten om beurten. Ik kondigde aan geen koffie te kunnen blijven
drinken omdat ik aan mijn stage verslag moest werken. Daarna ging ik
naar mijn kamer, werkte aan mijn verslag en na een tijdje kwamen alle
mensen die in het huis woonden één voor één in mijn gedachten. Toen ik
me bewust werd van mijn eigen gedachten realiseerde ik me dat ik
behoorlijk negatief over hen dacht. Vreemd genoeg greep dat me erg aan.
Ergens wist ik dat het niet klopte hoe ik over hen dacht. Daarop besloot
ik ervoor te gaan bidden. Dat was ook al vreemd want ik was opgevoed
met bidden voor het eten en het slapengaan. Hoewel mijn vader soms
pogingen deed uit zijn hart te bidden, had ik weinig ervaring met zelf een
gebed uitspreken. Op jongerenkamp deden we dat wel maar ik voelde me
er erg ongemakkelijk bij. Hoe dan ook, ik vroeg aan God of Hij mijn
negatieve denken over deze mensen wilde vergeven.
Toen ik klaar was met bidden ben ik weer gewoon verder gegaan met
mijn stageverslag. Na een tijdje kwamen dezelfde mensen weer in mijn
gedachten. Toen ik me daar weer bewust van werd was er een grote
verandering. Ik dacht heel positief en hoopvol over ze in plaats van
negatief. Daar was ik erg verbaasd over. Ik realiseerde me dat ik daar net
voor gebeden had en ik voelde me erg opgetogen. Het was een blij
moment.
Even later kwam het meisje dat op de zolderkamer woonde mij spontaan
koffie brengen in een thermoskan. Hier, zei ze, omdat je zo hard moet
werken. Ik vond dat heel leuk en bedankte haar. Toen gebeurde er weer
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iets vreemds. De gedachte kwam in me op dat het toch wel heel bijzonder
was dat ze dat gedaan had. Ik begreep eigenlijk niet waarom, ik had
immers niets voor haar gedaan. De gedachte dat iemand zoiets spontaan
voor je zou kunnen doen kwam niet in mij op. Ik dacht dat ik toch echt
een bijzondere indruk op haar gemaakt moest hebben, anders zou
iemand dat toch niet doen. Toen ik mij bewust werd van mijn gedachten
raakte ik wonderlijk genoeg erg ontdaan. Ik zei: “Heer, nou heb ik net
voor mijn negatieve denken gebeden en nu dit weer, wat moet ik nou?”
Ik wist toen nog niet dat mijn eigen onzekerheid mij in de weg zat en dat
ik zo ontdaan raakte van iets relatief kleins begreep ik ook niet.
Natuurlijk had het te maken met mijn hele dag ‘Hallo Jezus’. Dominee
Van Keulen had gezegd dat er iets zou gebeuren maar ik had er geen idee
van dat hij gelijk zou krijgen. Jezus praatte terug. Hij zei: “Maar Ik ben er
toch.” Ik herinner me nog heel scherp wat Hij zei maar vooral ook hoe Hij
het zei. Ik reageerde zo verbaasd als maar kan. Ik draaide zelfs met mijn
hoofd omdat ik iemand hoorde praten. Ik had nog nooit iemand horen
vertellen dat Jezus ook terugpraat, ik had er echt geen idee van. Toen ik
later aan iedereen die ik kende en die ook met het geloof bezig was het
verhaal vertelde over wat ik had meegemaakt, begreep niemand het. In
de twee jaar daarna heb ik het regelmatig aan mensen verteld maar
niemand kon er iets mee. Ik praatte erover totdat iemand opperde dat
het misschien niet van God was. Natuurlijk probeerde diegene me te
helpen, maar ik vond dat zo vreemd dat ik er toen eigenlijk over
opgehouden ben.
Je zou denken dat Jezus een zachtaardige en geduldige man is die
eindeloos liefdevol met je omgaat. Maar dat kwam niet naar voren in de
paar woorden die Hij toen tegen mij sprak. Zijn toon was licht geïrriteerd
en had iets van een verwijt in zich. Alsof ik toch beter had moeten weten.
Het drong niet echt tot mij door wat Hij bedoelde, maar ik heb het altijd
onthouden. Achteraf kan ik zeggen dat Jezus al die tijd al bij me was en in
het gesprek met mijn mede-catechisant noemden we dat ‘het geloof’.
Ook hoorde ik in Bijbelstudies wel eens dat je Jezus om hulp kon vragen
maar dat bleef toch iets theoretisch en ik kon daar weinig mee. Je zou je
ook kunnen afvragen of een pratende Jezus niet een soort fantasievriend is, die alleen maar in je hoofd bestaat. Ik weet inmiddels dat er
ongelofelijk veel onduidelijkheid en discussie is over hoe dat nou werkt
en er zijn hele theorieën over hoe je, zoals men dat noemt, Gods stem
kunt verstaan. Vooral ook hoe je dan weer kan weten wat wel en niet
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echt is. Voor je het weet kun je in een complete chaos van allerlei
meningen en zienswijzen daarover verdwalen. Daar had ik toen echt nog
geen idee van, het overkwam me gewoon. Maar dat was nog niet alles.
Toen ik na Jezus’ opmerking met grote verbazing in de lucht keek zei Hij
daarna nog iets. Alsof Hij antwoord gaf op mijn vraag: “Wat moet ik
nou?” Ik kon alleen niet verstaan wat Hij zei, Hij sprak in een andere taal.
Wat ik zeker wist is dat die woorden in me kwamen. Ik heb daarna
geprobeerd te reconstrueren wat Hij nu precies zei, maar ik wist alleen
dat het vijf woorden waren en twee zinnen. Dat wist ik echt zeker. Die
vijf woorden kwamen in mijn wezen terecht. Het is moeilijk je daar iets
bij voor te stellen maar het leek een beetje op een stroom van water die
naar binnen vloeide. De aanwezigheid van Jezus werd daarna langzaam
minder merkbaar. Het was alsof Hij zich omdraaide en wegging. Toen ik
daarop vroeg: “Heer gaat U nu weg?” draaide Jezus zich terug om en zei:
“Nee, Ik blijf.” Ik vroeg nog: “Hoe lang?” en Hij zei: “Altijd.” Dat was het.
De aanwezigheid die ik gemerkt had verdween langzaam en liet mij in
verwondering achter.
Nu ik bijna dertig jaar verder ben, heb ik inmiddels de meest wonderlijke
verhalen gehoord van mensen die een ontmoeting met Jezus hebben
gehad. Ook veel uit eerste hand. Ik geniet enorm van die verhalen omdat
ik dezelfde Jezus herken die ik ook ken. Vaak merk ik dat mensen het
lastig vinden te beschrijven hoe en waarom die dingen gebeuren, maar ik
zie gelijk het karakter van Jezus erin. In de Bijbel zegt Jezus dat Hij
nederig en zachtmoedig is en ondanks dat Jezus mij wat streng toesprak
zaten er in Zijn woorden een wonderlijk geduld en goedheid. Toch is het
ook lastig als zoiets gebeurt, want je weet vaak niet wat je ermee moet en
het lost ook meestal niet je problemen op. Ook valt er weinig te sturen
aan de gebeurtenissen en het kan je ook erg afwachtend maken. Het
geeft een heel dubbel gevoel, aan de ene kant wil je dat het weer gebeurt
en aan de andere kant ben je bang dat de verwarring erover alleen maar
toeneemt. Ook is het vrijwel onmogelijk in de Bijbel bewijzen te vinden
dat wat er gebeurt, echt is.
Bij mij duurde het maar een week voordat de verwarring compleet was.
Tijdens mijn stagetijd voelde ik me behoorlijk eenzaam en ik had een
vriend die dichtbij woonde. Ik woonde zelf aan de andere kant van het
land en dit was een mooie gelegenheid om eens met elkaar op te trekken.
Maar op één of andere manier lukte het niet om die vriendschap goed
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vorm te geven en toen hij een afspraak om op een zaterdag iets te gaan
doen afbelde, voelde ik me enorm in de steek gelaten. Ik bedacht toen om
dan maar Jezus te gaan roepen. Ik riep vervolgens heel hard “Jezus!” in
mijn hoofd en na een tijdje zag ik in mijn hoofd een gebeurtenis. Jezus
stond in een weiland en keek mij aan. Hij keek wat mistroostig en er was
een hek tussen ons in. Ik zei: “Heer, neemt u mijn last.” Ik weet niet
precies waarom ik dat zei, het kwam er gewoon zo uit. Ik wilde natuurlijk
in ieder geval van mijn probleem af. Je kunt een stevige discussie
opzetten of de mogelijkheid voor zo’n opmerking Bijbels onderbouwd is
en of je nu wel of niet zoiets tegen Jezus kan zeggen maar in mijn geval
gebeurde er niets. In de gebeurtenissen in mijn hoofd keek Jezus mijn
alleen maar verder aan, vanachter een hek, in een weiland. Ik voelde me
verloren en leeg.
Daarna is het lang niet meer goed gekomen voor wat betreft mijn
wonderlijke gebeurtenissen. Het duurde zelfs tot aan de zomer, een
maand of vijf later, dat ik me teleurgesteld en verward voelde. Totdat
iemand tijdens een zomerkamp voor jongeren in een Bijbelstudie precies
vertelde wat ik nodig had. De avond tevoren had ik nog vertwijfeld wat
proberen te bidden maar dat lukte niet erg. Na de Bijbelstudie was er
enige stilte ingelast en toen vroeg ik of God weer verder in mijn leven
wilde gaan. Ik merkte direct dat er iets veranderde en dat wat God in
mijn leven begonnen was, opnieuw startte. Wat dat nou precies was, is
weer lastig te omschrijven. De meest simpele uitleg zou kunnen zijn:
relatie. Ik merkte dat mijn geloof verder groeide en dat het een stuk
minder in de lucht bleef hangen.
Sindsdien zijn er sporadisch van die wonderlijke gebeurtenissen
geweest. Eentje springt er nogal uit, ik was op een voorjaarsconferentie
voor jongeren met een tentenkamp vlak bij het strand. Op een bepaald
moment was ik weer licht vertwijfeld aan het bidden geslagen. Op het
strand probeerde ik God te ontmoeten maar daar kwam niets van
terecht. Ik vroeg mij ernstig af wat ik nu verder moest en wist niet wat ik
kon doen. Toen ik terugkwam van het strand was er een bidstond in een
grote tent. Het was er druk en vol. Wonderlijk genoeg was de vriend
waarmee de vriendschap zo moeilijk verliep, schuin voor me gaan zitten.
Hij draaide zich om en keek me aan met een blik die zei: “Wij kennen
elkaar.” Ik wist toen nog weinig van de problematiek waar hij mee
worstelde, waardoor hij me een beetje op afstand hield. Maar dat
moment raakte me erg. We werden door de organisatie uitgenodigd om
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in groepjes met elkaar te gaan bidden en ik was daar heel blij mee. Zoals
gezegd, vanuit mijn achtergrond baden we alleen voor het eten en af en
toe als we gingen slapen, maar inmiddels was ik meer gewend om in een
groepje samen hardop te bidden. Toen het geroezemoes begon van alle
biddende jongeren, gebeurde er iets wonderlijks. Het geluid om me heen
verdween naar de achtergrond. Het was alsof ik me op een plein bevond
waar de mensen die daar waren zich in een steeds groter wordende kring
van me verwijderden. Op een bepaald moment was er heel veel open
ruimte gekomen. Ik had mijn ogen dicht en ik kreeg het idee dat het
waaide. Alleen, deze wind ging zo door me heen en maakte geen geluid.
Dat ging een hele tijd door en het gaf een vreemde sensatie. Alsof ik
opgetild werd boven de omstandigheden. Toen het langzaam wegebde
was de bidstond ook afgelopen. Ik hield nog heel lang mijn ogen dicht en
ik verwachtte dat iedereen naar me zou zitten kijken. Maar dat was niet
zo. Toen ik mijn ogen opendeed was er verder niets bijzonders te zien.
Het duurde even voordat ik mijn ervaring deelde en ook nu gaf niemand
blijk van herkenning. Ze vonden het niet gek, maar het werd ook niet
echt begrepen. Dat was dan voor mij weer niet zo vreemd, want ik
begreep het zelf ook niet.
Ik kreeg vriendschappen met jongeren die ook met het geloof bezig
waren. We praatten dan over God en wat er in ons leven gebeurde. Heel
af en toe hoorde ik van sommigen dat ze ook iets wonderlijks hadden
meegemaakt. Zo had een meisje dat ik kende aan God gevraagd of de
werkelijkheid waar ze in leefde alles was. Ze had aan God gevraagd wat
haar leven nu voor zin had en waar alles nu op uit zou draaien. Ze was
behoorlijk vertwijfeld en worstelde er enorm mee. Toen had God tegen
haar gezegd: “Zie, ik maak alle dingen nieuw.” Dat is een tekst uit de
Bijbel en het gaf haar nieuwe moed om verder te gaan. Ze vertelde het
verhaal aan mij en we waren er allebei even stil van.
Ook vertelde mijn moeder, toen ik ouder was en iets begon te vertellen
over wat ik meemaakte met God, dat in een periode van ongeveer dertig
jaar God vier keer tegen haar gesproken had. Dat was steeds op
momenten dat ze niet goed wist hoe ze verder moest. Ook mijn vader
vertelde kort geleden dat Jezus, na veel worstelen en bidden, bij hem
geweest was om hem te ondersteunen. Opmerkelijk genoeg had Jezus bij
hem ongeveer dezelfde toonzetting als Hij had toen Hij mij toesprak.
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De vraag is natuurlijk: is dit echt en wat heb je eraan? Inmiddels weet ik
dat praten over een God die dingen doet in het hier en nu, enorm ter
discussie staat. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat dit soort dingen
niet kan gebeuren. Ik heb daarnaast ook heel veel mensen gesproken die
met God iets meegemaakt hebben wat echt bijzonder is. Vaak praten
mensen daar niet zo snel over, omdat er veel onbegrip over is. Het gaat
me nu ook niet direct om de discussie of God zich wel of niet op een
bijzondere manier laat kennen, je kunt het nooit bewijzen en het is voor
veel mensen iets waar ze weinig mee kunnen. In ieder geval maakte ik
mee wat ik tot nu toe verteld heb, zonder echt te begrijpen wat er
gebeurde. Ik heb jarenlang nagedacht over wat Jezus nu precies zei toen
Zijn woorden in me kwamen en ik begon de werkelijkheid van Zijn
aanwezigheid enorm te missen. Het gebeurde daarna namelijk niet meer.
Ik onderzocht wat ik maar kon en nergens vond ik iets wat me verder
kon helpen. Ik heb zelfs nog eens geprobeerd een dag ‘Hallo Jezus’ te doen
maar dat bleek een hopeloze actie.
In de periode daarna ben ik steeds meer gaan lezen, ook in de Bijbel. Ik
zocht naar dingen die me meer konden vertellen over Jezus. Ik ging vaak
’s avonds wandelen en dacht na over God. Heel vaak vielen me dan
Bijbelgedeeltes in die ik dan ineens begreep. Ik had inmiddels behoorlijk
wat kennis over de Bijbel opgedaan. Thuis lazen mijn ouders altijd ’s
avonds na het eten voor uit de Bijbel. Zo lazen we in ongeveer drie jaar de
hele Bijbel door. Ook kon ik steeds meer stukken uit de Bijbel begrijpen en
soms las ik dingen die betrekking hadden op mijn eigen leven. Toch
raakte ik meer en meer in vertwijfeling over wat ik er nu mee moest en
waar het nu eigenlijk om ging. In mijn frustratie dat ik Jezus niet meer
kon vinden ben ik eens om een boom gelopen om te zien of Jezus zich
daar stiekem achter verstopte. Dat was niet zo natuurlijk. Dan liep ik snel
de boom rond om aan de andere kant te kijken. Daar was Jezus ook niet.
Ik redeneerde dat Jezus snel was rondgelopen zodat ik Hem niet kon
vinden. Ik was echt behoorlijk gefrustreerd. Ik dacht ook na over
wanneer je dan ‘behouden’ was, daar werd heel vaak over gesproken. Als
je geloofde wat er over Jezus in de Bijbel stond? Nou, ik had geen reden
om daaraan te twijfelen. Toch vroeg ik mij af wat er nu relevant was aan
gebeurtenissen van tweeduizend jaar geleden. Het ging me erom wat ik
daar nu mee zou moeten doen. Ik kwam er niet uit.
Dat mijn ‘weg met God’ wel degelijk zijn uitwerking had, werd eigenlijk
het meest duidelijk toen ik mijn vrouw leerde kennen. We hebben eens
proberen te bepalen hoe snel we verliefd werden. De laatste schatting
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was 0,4 seconden. Eén blik was genoeg. Daarna kon ik me nergens meer
op concentreren en zij vertelde later dat ze toen niet meer kon eten. Het
ging zo snel dat het me ergens wat overdonderde. Wel had ik net twee
maanden daarvoor besloten de ontwikkelingen in mijn liefdesleven (dat
bestond uit een paar op niets uitgelopen verkeringen) uit handen te
geven aan God. Mijn vrouw had iets vergelijkbaars gedaan. Ze vertelde
me dat ze altijd al op zoek was geweest naar een ‘Godsman’, zoals ze dat
noemde. Ze had nog nooit iemand ontmoet die zo serieus met God leefde.
Natuurlijk had ik geen idee wat ze daarmee bedoelde maar ik vond het
wel bijzonder. Van mijn kant realiseerde ik me pas veel later dat zij in
haar droeg wat ik zelf met Jezus had meegemaakt.
Toen we al een jaar getrouwd waren besefte ik ineens wat op mijn
zeventiende dat ‘iets’ was wat ik wilde maar dat vaag op de achtergrond
was gebleven. Ik had er rond mijn twintigste wel meer een gevoel bij,
maar ik kon daar toen nog steeds geen gedachte bij maken. Dat is
achteraf nogal logisch, want het woord ‘roeping’ maakte geen onderdeel
uit van mijn kerkelijke vocabulaire. Ook had ik toen heel sterk het gevoel
dat ik dat nooit waard zou kunnen zijn, dat God een specifieke bedoeling
op mijn leven had gelegd. Het moment dat ik me bewust werd van mijn
roeping herinner ik me nog heel scherp. We waren in de auto onderweg
naar huis en het was al laat. We reden in het donker en mijn vrouw lag te
slapen. Ineens wist ik dat ik ‘geroepen’ was. De beslissende reden
daarvoor was simpel: mijn vrouw wilde altijd al met een Godsman
trouwen en ik was met haar getrouwd. Dat klinkt wat suf, maar in ieder
geval begreep ik ineens wat het gevoel was dat ik vanaf mijn zeventiende
al had en dat langzaam aan het groeien was. Ik heb later zelfs aan mijn
moeder gevraagd hoe zij mij vroeger zag. Voor haar was het heel simpel,
ze zei dat ik altijd al ‘een kindje van de Here Jezus’ was. Voor mij werd het
pas door de jaren heen wat duidelijker. Ik had ook een enorm verlangen
om iets met mijn geloof te doen en het hield me constant bezig.
Mijn vrouw vertelde aan haar vrienden altijd dat ze met een Godsman
wilde trouwen voordat ze mij leerde kennen. Grappig genoeg was de
verwachting die dat bij hen opriep het beeld van een soort
vertegenwoordiger in een pak met stropdas en veel overtuigingskracht.
Dat was ik beslist niet en toen ze met mij aankwam was dat voor haar
vrienden erg verwarrend. Ik voldeed in de verste verte niet aan dat beeld.
Sterker nog, ze vonden het bijzonder onwaarschijnlijk dat ik de Godsman
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was waar mijn vrouw toen zo naar op zoek was. Ik voelde mij dan ook
niet echt begrepen.
Het klinkt al snel wat hoogdravend als je claimt dat God een speciale
bedoeling met je heeft. Ik heb wel ontdekt dat zoiets beslist geen erebaan
is. Als je in de Bijbel leest over het volk Israël, dat ze het ‘uitverkoren volk’
zijn, merk je dat ook. Het levert vooral veel problemen op en je niet
begrepen voelen is beslist geen toeval. Het is trouwens ook niet echt een
uitzonderlijke positie, want in principe heeft God met iedereen iets
bijzonders voor ogen. Een roeping kan ook zoveel problemen opleveren
dat je het er gemakkelijk maar bij laat zitten. Maar ergens wil je dat
eigenlijk niet en het komt ook steeds bij je terug. Ik kan me nog goed
herinneren dat het me te zwaar werd om die roeping te voelen, terwijl er
verder niets mee gebeurde. Ik kon het op een gegeven moment gewoon
niet meer dragen. Wat ik daarop heel duidelijk merkte was dat God het
verder ging dragen. Dat was bijzonder omdat ik toen ontdekte dat het
iets was wat groter was dan mezelf.
Toch heeft Jezus me niet laten zitten met de gebeurtenissen die me zo in
de war hadden gebracht. Ongeveer tien jaar na mijn ervaring met Jezus
werd ik een keer wakker met hetzelfde beeld van het hek met Jezus
erachter. Ditmaal zag ik het beeld van bovenaf. Tot mijn verbazing zag ik
dat het hek in een vierkant om mij heen stond. Jezus stond in een open
veld met alle ruimte om Hem heen. Het hek wat ik tussen Hem en mij
gezien had, stond dus niet zozeer tussen ons in, maar ik zat erin
opgesloten. In die tien jaar was er al heel veel gebeurd wat die situatie
veranderd had en het was kennelijk tijd om mij te laten zien hoe het toen
met me was. Zoals gezegd speelde mijn onzekerheid mij parten en mijn
onvermogen om mezelf te zijn zorgde ervoor dat ik mijn eigenwaarde liet
afhangen van anderen. Dat was dus ook de reden waarom ik me zo
afgewezen voelde door mijn toenmalige vriend. Ik heb gemerkt dat Jezus
graag mensen vrijmaakt van waar ze mee worstelen, maar ik snap
inmiddels dat het niet mogelijk was om mij toen te verlossen van mijn
gevoelens van afwijzing omdat ik daar eigenlijk zelf aan vasthield. Het
heeft me enorm geholpen om de verlorenheid die ik toen voelde te
begrijpen.
Ook heb ik in dezelfde periode een droom gehad waarin ik met Jezus aan
het dansen was. Ik was daarin een kind en stond op de voeten van Jezus.
Hij was daarin een vader met een brede grijze baard en de meest
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liefdevolle ogen die je maar kunt voorstellen. We draaiden rondjes en ik
bewoog mee, staande op Zijn voeten. De droom duurde heel lang en al die
tijd keek Jezus mij vol liefde aan. Als ik er nu zo aan denk raakt het me
nog steeds en er was geen enkel spoor van verwijt of irritatie zoals die
eerste keer waarin Jezus sprak, alleen een enorme warmte. Natuurlijk
was Jezus toen ook al zo en dat wist ik op één of andere manier. Maar
deze droom zorgde ervoor dat ik het ook echt meemaakte. Als ik mensen
hoor praten over hun relatie met de Here Jezus en ze proberen uit te
leggen wat Jezus voor hen betekent, herken ik in hun verhaal al snel de
blik die Jezus had in die droom. Ik had ook eens een ervaring dat Jezus
naar me toe kwam lopen. Toen Hij dichterbij kwam zag ik in Zijn ogen
dat Hij me kende. Het was een wonderlijke ervaring die ik nog steeds
vaak aan mensen vertel. Het effect op mij was dat ik me gekend voelde,
heel diep vanbinnen. Op één of andere manier zorgde het er ook voor dat
ik zelf wist wie ik was. Het heeft me erg geholpen om uit dat gevoel van
verlorenheid te komen.
Alleen wat Jezus toen zei, met de vijf woorden en twee zinnen, is een
raadsel gebleven. Tenminste, voor mij. Mijn vrouw heeft van Jezus
gehoord wat Hij toen heeft gezegd. Ik ben altijd aan het puzzelen met
mijn geloof en ze luistert dan geduldig naar mij als ik mijn gedachten
daarover kwijt moet maar zij heeft een veel meer vanzelfsprekende
relatie met Jezus. Hoe zij van Jezus heeft gehoord over de vijf woorden is
voor mij onnavolgbaar. Het verhaal gaat zo. Ze heeft de voor mij
moeilijke eigenschap om als we op vakantie gaan, zich de eerste dagen af
te sluiten voor haar omgeving. Daar praat ze vervolgens eigenlijk niet
over en ik kom daar vaak te laat achter. Ik ben dan weer intensief over
dingen aan het vertellen totdat ik ineens merk dat ze niet beschikbaar is.
We hebben daar veel over gepraat en elke keer als ik denk dat we elkaar
weer gevonden hebben, gebeurt het opnieuw. Met mijn gevoeligheid
voor afwijzing in het achterhoofd geeft het me een teleurstelling. Ze
trekt dan na een paar dagen weer bij, vooral omdat ze beslist niet zonder
mij kan. Tegen die tijd zijn we weer onafscheidelijk. Op een gegeven
moment gebeurde dat weer en omdat we er al zo vaak over gepraat
hadden, was ik erg ontdaan. Dat vond ze weer zo zielig voor me dat ze me
wilde helpen. Om één of andere reden vroeg ze aan Jezus wat Hij toen
gezegd had. Hij zei het gewoon tegen haar. Ik was er al bijna dertig jaar
naar op zoek en ik had geen idee. Ik wist wel zeker dat die woorden die in
mijn wezen waren gekomen, me vooruit stuwden in mijn weg met God.
Het leeft in me tot op de dag van vandaag. Ze vertelde me dat Jezus tegen
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haar had gezegd wat de woorden betekenden: “Je bent geliefd. Ga doe.”
Dat was het. Ik was zo verbaasd toen ze me dat zo vertelde dat ik er
sprakeloos van was. En ja, het hielp me over mijn teleurstelling! We
hebben overigens een afspraak gemaakt dat ze een paar dagen in de zon
wat tot rust kan komen en ik ga dan boodschappen doen in de stad of
wandelen in het bos omdat ik op vakantie niet kan stilzitten, vooral niet
in het begin.
Ik weet inmiddels dat God vaak mensen aanspreekt niet met wat ze zijn
maar met wat ze gaan worden. In die woorden legt Hij kracht om dat ook
tot vervulling te laten komen. Het verhaal in de Bijbel over Gideon brengt
dat het beste naar voren. Hij krijgt een bezoek van een engel die hem
‘dappere held’ noemt. Dat was hij beslist niet. Als je het verhaal leest
komt je daar snel achter. Maar dat werd hij wel, dat blijkt als je het
verhaal verder leest. Ik heb eens aan mijn moeder gevraagd wat ik als
kind zei, als mensen vroegen wat ik wilde worden. O, dat je het niet wist,
zei ze toen. Toen Jezus zei: “Ga doe”, was dat iets wat ik op dat moment
helemaal niet in me had. Ook begint ´doen´ altijd met iets wat in je leeft.
Daar had ik toen ook nog helemaal geen idee van. De drijvende kracht
achter leven met een specifieke missie is ook dat je ‘geliefd’ bent en, zoals
gezegd, mijn onzekerheid zat me behoorlijk in de weg. Inmiddels weet ik
precies wat die missie is en ook wat er in me leeft en elke dag ben ik bezig
om daarin verder te komen. Het heeft alles te maken met mijn zoektocht
naar het ‘iets’ dat ik moest gaan ontdekken, het besef dat tot me
doordrong op mijn veertiende.
Wonderlijk genoeg hield Jezus mij in het ongewisse over wat de woorden
betekenden die Hij in me had gelegd. Natuurlijk was dat ook niet zo
nodig omdat die woorden kracht in zich hadden om in mij tot vervulling
te komen en dat doen ze nog steeds. Na het moment dat mijn vrouw
vertelde wat Jezus haar gezegd had over de vijf woorden en twee zinnen,
realiseerde ik me iets. In de tijd dat ik verkering met haar kreeg, was ik
nog niet de Godsman die ze wilde trouwen. Het maakte grote indruk op
me dat mijn vrouw dat toen al wel in me gezien had. Achteraf vind ik het
ook niet zo verwonderlijk dat anderen dat niet zagen. Sterker nog, ik zag
het zelf ook niet erg goed. Het woord Godsman betekent overigens ‘van
God gezonden’ en er zit een duidelijke reden achter. Het is niet iets wat je
over jezelf zou moeten zeggen, dat zou wat aanmatigend kunnen
klinken. Als het echt zo is, wordt dat vanzelf duidelijk en je kunt die
observatie dan ook beter aan anderen overlaten. Duidelijk mag zijn dat
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het ook geen speciale eer is en eigenlijk kan ik zeggen dat het lastig is om
het met je mee te dragen terwijl het lijkt alsof je er niets concreets mee
kunt. Maar ondanks dat het een langdurig proces is geworden, zou dat
langzamerhand gaan veranderen.

Hoofdstuk 2
Tijdens mijn kindertijd in de kerkbanken op zondagochtend wist ik niets
van de leerstellingen waar die kerkbanken op stonden.
Een leerstelling is een geloofsregel die een veronderstelling of standpunt
in zich heeft. Het wordt ook wel een dogma genoemd. Het ontstaat vaak
doordat iemand diep heeft nagedacht over hoe het nu zit met het geloof.
Op die gedachte wordt dan doorgebouwd en dat groeit uit tot een
uitgangspunt. Daarna wordt het iets dat als algemene waarheid wordt
beschouwd en dat heet dan weer orthodox. Dat betekent traditioneel, de
leerstelling wordt behandeld als vaststaande waarheid omdat er al een
hele tijd zo over een standpunt gedacht wordt.
Ik wist niets van de Reformatie, de Rooms-Katholieke kerk, de
verschillende Protestantse stromingen of de zogenaamde evangelische
beweging. Ik zat in de kerkbank met mijn hoofd tegen de arm van mijn
moeder, liet het dropje dat ik van mijn vader kreeg smelten op mijn tong
en luisterde naar de preek van de dominee. Ik voelde me best goed daar,
achteraf gezien. We hoefden vaak ’s middags niet meer mee naar de
tweede dienst. Daar waren we dan toch wel weer blij mee, ik en mijn zus.
Mijn moeder ging dan soms nog wel. Achteraf kan ik zeggen dat de
preken meestal een stukje uit het Oude Testament en een stukje uit het
Nieuwe Testament in zich hadden en dan ging het erover wat je daarvan
in je eigen leven kon toepassen. Ik probeerde toen ik ouder werd de
preken te volgen en ook de liederen uit de psalmen- en gezangenbundel
te ontcijferen. Ik was ervan onder de indruk dat de gezangen, waar bij de
meesten een ontstaansjaar stond, vaak zo oud waren. Veel waren meer
dan vierhonderd jaar oud. Ook de zegen die de dominee uitsprak aan het
einde van de dienst probeerde ik echt bewust te beleven. Ook las ik steeds
meer boeken over het geloof en bezocht ik samenkomsten die gingen
over het geloof. Ze benadrukten allemaal het belang van geloven. Daar
hoorde dan een bepaald gevoel bij, ik kon niet precies duiden wat dat dan
was maar ergens was het een werkelijkheid die in mijn leven bestond.
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Vervolgens had ik de ervaring dat ik Jezus ineens tegen me hoorde praten
en dat zijn woorden in me kwamen. Het luidde een nieuw hoofdstuk in
mijn leven in. Niet dat er op dat moment of in de periode daarna zoveel
veranderde maar het was als een wissel die je omzet op een spoorrails.
Vanaf toen ging mijn leven een andere richting op en dat is zo gebleven
tot de dag van vandaag. Ik heb er jaren over gedaan om te reconstrueren
wat er nu precies gebeurd was en langzamerhand kwamen er steeds
meer puzzelstukjes op zijn plaats. Ik klampte me echt vast aan verhalen
van andere mensen als ze vertelden wat ze met God meegemaakt hadden
en waarom ze geloofden. Aan de andere kant waren er ook genoeg
mensen die niets met die verhalen konden en er geen aansluiting mee
hadden. Dat vond ik moeilijk te begrijpen. Volgens mij kwam dat omdat
ik enorm op zoek was naar de werkelijkheid achter het geloof. Ik voelde
een soort leegte en ergens wist ik dat daar een vulling voor was. Het idee
dat zoiets uiteindelijk toch niet zou bestaan was iets waar ik niets mee
kon.
Af en toe gebeurde er weer iets bijzonders met God in mijn leven.
Ondanks dat ik verlangde naar veel meer daarvan, wist ik niet hoe dat
zou moeten gebeuren. Het heeft bijzonder lang geduurd tot daar
langzamerhand meer van zichtbaar werd en er zijn veel mensen die
daarin betrokken zijn geweest en me daarbij gesteund en geholpen
hebben. Ook was ik bezig om meer informatie te verzamelen over hoe het
geloof nu in elkaar zat en wat er nu allemaal in de Bijbel stond. Meer en
meer herkende ik in de verhalen die daarin stonden dezelfde dingen die
God in mijn leven deed. Dat is eigenlijk niet zo gek, want de Bijbel
beschrijft uiteindelijk wat God door de geschiedenis allemaal gedaan
heeft. Toch heb ik vaak verbaasd gereageerd als ik iets las wat ik
herkende, terwijl ik het daarvoor niet kon begrijpen.
Gelukkig kende ik de leerstelling niet die stelt dat God niets meer zou
doen in onze tijd, omdat we nu de Bijbel hebben. In de tijd waarin de
Bijbel geschreven is deed God wel van alles maar deze leerstelling stelt
dat die dingen niet meer gebeuren omdat we nu de Bijbel kunnen lezen
om God te kunnen kennen. Ik weet niet wat er gebeurd was als ik daar
duidelijk en consequent onderwijs in gehad zou hebben, zou ik dan mijn
ervaring nooit gehad hebben of zou ik alles op de achtergrond geschoven
hebben? Ik weet het niet, ik was zo op zoek naar God dat ik me niet voor
kan stellen dat ik daarmee gestopt zou zijn. Deze leerstelling komt voort
uit de tijd na de Reformatie, die rond het jaar 1500 plaatsvond. Vandaar
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dat veel van de liederen uit de gezangenbundel meer dan 400 jaar oud
zijn, ze komen uit die periode. Voor het jaar 1500 was de RoomsKatholieke kerk (toen nog ‘de kerk’ genoemd) allesoverheersend. Heel
Europa was zowel qua regering als godsdienst Rooms-Katholiek. Er viel
niet aan te ontsnappen, als je bijvoorbeeld ergens woonde en je zou
eventueel denken dat je toch iets anders zou willen geloven werd je gelijk
verstoten uit de gemeenschap. Vroeger had je elkaar echt nodig om te
kunnen overleven en er was dus geen ruimte voor ‘andersdenkenden’. De
kerk zag het ook als zijn taak om te zorgen dat mensen allemaal hetzelfde
zeiden te geloven en zorgde ervoor dat een beweging met afwijkende
leerstellingen die zou kunnen ontstaan, snel de kop werd ingedrukt.
Het woord ‘katholiek’ betekent trouwens ‘algemeen’ en het ‘rooms’ dat
ervoor staat betekent dat de leiders van de kerk in Rome woonden. Ze
wilden graag dat de kerk één geheel bleef en deden daar erg hun best
voor. Dat was eigenlijk al niet gelukt, de ‘Oosters-Orthodoxe kerk’ was in
het jaar 1054 al een aparte kerk geworden. Nu was het probleem dat
binnen de Rooms-Katholieke kerk er leerstellingen waren gegroeid die
niet in de Bijbel stonden. Dat niet alleen, het was zelfs zo dat er in de
Bijbel waarschuwingen stonden dat die leerstellingen echt niet konden.
Zo was rond het jaar 1300 de Bijbel vreemd genoeg tot literatuur
geworden dat ‘het geloof’ bedreigde en daarmee verboden werd voor de
gewone mensen. Johannes Hus, die leefde rond het jaar 1400, stelde alles
aan de kaak. De leiders van ‘de kerk’ hebben hem op de brandstapel gezet.
Dat is iemand op een stapel hout vastbinden aan een paal en vervolgens
het hout in brand steken, een gruwelijke dood. In de tijd daarvoor
werden mensen vaak verbrand als straf nadat ze al dood waren. Later
werden mensen steeds fanatieker en gingen ze mensen levend
verbranden als straf. Ze vonden dat niet heel erg, ze zagen het als een
zuivering van de hele mensheid en iedereen werd er dus uiteindelijk
beter van. Zo ging dat in die tijd, als je van een discussie af wilt met
iemand dan zorg je gewoon dat je van die persoon af komt. In onze tijd
zie je dat ook, meestal op een meer subtiele wijze. Mensen worden nu in
het algemeen monddood gemaakt.
Nu was ‘de kerk’ zelf behoorlijk verdeeld en er was daarbinnen een
machtsstrijd gaande. Dat was een reden waarom het best lang geduurd
heeft voordat ze Johannes Hus op de brandstapel kregen en dus kregen
zijn leerstellingen de kans zich te ontwikkelen en verspreiden. Het feit
dat Johannes Hus de leerstellingen van de Rooms-Katholieke kerk aan de
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kaak stelde stond niet op zichzelf, John Wyclif deed dat in de periode
daarvoor en Johannes Calvijn kwam honderd jaar daarna. Alle drie
vonden ze het belangrijk om te vertellen dat wat er in de Bijbel staat op
de eerste plaats komt. Het was een reactie op een leerstelling van de
Rooms-Katholieke kerk. Die zei dat wat de leiders van de kerk ook
vonden, dit net zo belangrijk was als wat er in de Bijbel stond en het was
niet erg als die twee dingen niet overeen kwamen. De uitkomst van deze
discussie is na de Reformatie geworden (aan de kant van de
reformatoren) dat alleen wat in de Bijbel staat relevant is en niets anders.
Daaruit kun je concluderen dat er niets is wat mensen zelf kunnen
meemaken met God. Dat zou dan ook maar lastig zijn en voor verwarring
zorgen. Vervolgens gaf dat de mensen die een volgende stap wilden
maken in het ontdekken wie God is, een probleem. Deze zogenaamde
evangelische beweging ervaarde namelijk wel dat God bijzondere dingen
deed. Uiteindelijk was daar veel onrust over en dat leidde tot de vraag of
het nu wel of niet klopt als iemand iets meemaakt met God. Dat leidde
weer tot de vraag: is je ervaring nu wel of niet van God?
Ik was me toen niet bewust van deze historische ontwikkeling en ik heb
gewoon meegemaakt wat er met me gebeurde. Later werd ik
geconfronteerd met alle verwarring die erover bestaat. Interessant
genoeg reageerden al mijn gereformeerde vrienden op mijn verhaal over
wat er met me gebeurd was met onbegrip, ze hadden geen idee waar ik
het over had. Die ene persoon die zich afvroeg of mijn ervaring wel van
God was, bevond zich in de evangelische beweging. Dat klopte dus
precies met de ontwikkelingen door de geschiedenis. Ik ben op zoek
gegaan naar hoe het komt dat er zoveel discussie over is en dat het niet
vanzelfsprekend is dat God en mensen een relatie met elkaar hebben. Het
heeft me op een ontdekkingstocht gezet die me tot nu toe bezighoudt.
Het was voor mij alleen niet erg zinvol om eindeloos te blijven
doorzoeken naar antwoorden zonder dat mijn relatie met God zich
verder zou ontwikkelen. Toch ben ik een paar jaar na mijn ervaring in
deze stagnatie terecht gekomen. Ik werd er wanhopig van en ik vroeg me
vertwijfeld af hoe ik ermee verder moest. Ondertussen was ik getrouwd
met een vrouw die met een Godsman wilde trouwen, had ik een relatie
met God die ontzettend veel voor me betekende en waren we
tienerleiders in een kerk. Aan die tieners konden we veel kwijt over het
geloof. Het was een goede tijd. Iemand heeft eens gezegd dat de beste
manier om te groeien is: leren, doen en doorgeven. En dat deden we.

26

Toen we vijf jaar getrouwd waren spraken we over het hoe en waarom
we in één oogopslag verliefd waren geworden. Dat hadden we wel vaker
gedaan maar plotseling realiseerden we ons dat we hetzelfde verlangen
bij elkaar hadden gezien. Dat had alles te maken met onze relatie met
God, het was het verlangen naar meer daarvan. In ons huwelijk is dat ook
het hoofdonderwerp wat ons samenbindt. We zijn erg verschillend maar
we versterken elkaar in onze ontwikkeling. Uiteindelijk zie ik veel
parallellen met een relatie met God en een huwelijksrelatie.
Zo’n huwelijksrelatie kenmerkt zich doordat je met elkaar deelt wat er in
je leeft. Je merkt dan dat je vooruit komt door elkaar daarin te
ontmoeten. Dat groeit dan naar iets wat je gezamenlijk hebt. Van daaruit
neem je beslissingen. Dat gaat vrij snel als we de inrichting van ons huis
uitzoeken omdat we dezelfde smaak hebben. Het is erg grappig om te
zien. Als we in een meubelzaak rondlopen, komen we bij dezelfde bank
uit. Als we verfkleuren uitzoeken voor de muren, vinden we dezelfde
kleuren mooi. Het vinyl in de keuken en de vloerbedekking voor de trap
hebben we pasgeleden in korte tijd uitgezocht. In andere situaties
merken we dat we elkaar op ideeën brengen en lijkt het net een
tennisspel hoe we tot een plan komen. We kijken elkaar dan verrast aan
en weten achteraf vaak niet eens meer wie welk idee had en wat ervoor
zorgde dat het volgende idee kwam. Soms is het, na 25 jaar huwelijk, erg
gemakkelijk om te weten wat er in de ander leeft en om de verbinding te
vinden naar wat er in jezelf leeft. Vaak kom je er pas goed achter wat je
echt wilt door er samen mee bezig te zijn. Op die manier bespraken we
laatst onze vakantie bestemming. Ik realiseerde me pas goed waar ik echt
heen wilde op vakantie toen we er samen over praatten.
Het zal geen verrassing zijn dat het in andere situaties wat meer moeite
kost om elkaar te vinden. Soms ben ik eindeloos bezig om aan mijn
vrouw te vertellen waar ik mee worstel en ze luistert dan geduldig. Het
kan dan lang duren voordat ik me realiseer dat ik helemaal niet weet wat
zij beleeft. Ook als blijkt dat je verschillende dingen wilt, is het moeilijk
om te ontdekken welke behoefte daaronder zit. Vervolgens kan er een
belangenstrijd ontstaan, welke behoefte krijgt voorrang en welke komt
in het nauw? Al snel leerden we dat allebei onze verlangens even
belangrijk zijn. Als de één overheerst, gaat dat ten koste van de ander.
Dan blijkt dat je daar allebei onder lijdt. Dat is snel genoeg gezegd, maar
in de praktijk is het niet gemakkelijk om elkaar gelijkwaardig te
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behandelen, vooral omdat het niet altijd duidelijk is hoe je elkaars
belangen kunt ontdekken.
Zodra je in overeenstemming bent over wat je samen wilt, kun je samen
handelen. Dat hoeft tijdens een boswandeling niet zo ingewikkeld te zijn
als je samen kijkt naar welke kant je op wilt. Met het kopen van een huis
is dat al heel wat complexer, het kan een langdurig proces zijn. Bij ons is
het langstlopende project ons geloof. Dat wat ons het meest samenbindt
is ook hetgeen waar we het meeste energie in stoppen om elkaar te
kunnen vinden. Het is een heel proces om te ontdekken waar onze
uitgangspunten liggen en om te leren begrijpen waardoor die worden
gevormd. Mijn vrouw vindt het bijvoorbeeld niet moeilijk om zich aan te
passen aan invloeden van buitenaf en ik wil juist alles precies weten om
dan zelf te ontdekken wat ik erin beleef. Die twee eigenschappen zijn
verschillend maar ook vullen ze elkaar aan tot één geheel als ze allebei
even belangrijk zijn. De grootste uitdaging is om de diepere lagen te
vinden die in ons allebei leven en die vervolgens met elkaar te delen.
Vaak ken je die zelf niet zo goed en is het ook moeilijk om er transparant
over te zijn want ze zijn ook kwetsbaar.
Als je nadenkt over hoe een relatie met God werkt zou je al snel denken
dat Hij altijd de bepalende rol heeft. In mijn eigen ervaring was het per
slot van rekening Jezus die ineens tegen me ging praten. Als je een
Bijbelverhaal bekijkt over bijvoorbeeld Samuël, zie je dat ook. Hij was een
klein kind toen hij ineens een stem hoorde die zijn naam riep. Hij begreep
niet eens wat er gebeurde, hij dacht dat het Eli was, degene die hem
begeleidde. Het is in eerste instantie wat lastig om te zien dat er toch een
interactie plaatsvindt. Toen ik heel precies mijn eigen ervaring
onderzocht en me afvroeg wat ik er mee moest, zag ik dat ook lange tijd
niet. In de kerkbanken had ik, zonder het echt te weten, aangenomen dat
God alles bepaalt. Dat is ook een vanzelfsprekende aanname, het is zelfs
een belangrijke leerstelling waar die kerkbanken onder andere op
gebouwd zijn. Van daaruit is het bijna ondenkbaar dat God niet alles
bepaalt. Die gedachte is zelfs zo sterk dat elke andere gedachte daardoor
onderdrukt wordt. Je kunt dan eigenlijk niet meer iets anders denken.
Toch heeft deze leerstelling een ontstaansgeschiedenis, eentje die heel
ver teruggaat in de tijd en die veel verschillende invloeden heeft gehad.
Volgens mij heeft het ermee te maken met dat een mens graag het idee
wil hebben dat er ergens iets is wat ervoor zorgt dat alles toch nog goed
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komt. Op veel dingen hebben we geen invloed en dat maakt ons onrustig.
Het is dan prettig om ons vertrouwen te kunnen leggen in iets wat boven
onszelf uitgaat. De mens keek naar de lucht en zag daar de sterren keurig
en onbeweeglijk staan. Zijn eigen bestaan was zwaar en gevaarlijk en hij
zocht naar iets buiten zichzelf wat daar kennelijk geen last van had. Dat
werd zijn god. Die bepaalde zijn lot. De oude beschavingen hadden
allemaal goden aan wie meer macht werd toegeschreven dan mensen
zelf hadden. Een god van de wind, de maan, de zon, de bliksem, alles wat
sterker was dan mensen. Op deze manier kun je de uitkomst van je leven
buiten jezelf neerleggen en het idee van een soort opperwezen dat alles
bepaalt, zorgt ervoor dat je ergens houvast aan hebt. Zelfs mensen met
een hogere status dan anderen werden tot goden gemaakt, dat was niet
ongewoon. De oude Egyptenaren hadden farao’s, de machtigste leiders.
Die werden als een god vereerd. De Romeinen hadden hun caesars en in
Japan werd aan de keizer een goddelijke status toegekend. Het woord god
is dan ook een algemene term om iets te beschrijven dat groter is dan
jezelf, als een soort functie-aanduiding. Dat maakt het woord God (met
een hoofdletter) wat verwarrend want daarbij denk je al snel aan ‘de’
God. In het geloof wordt deze naam gebruikt om, nou ja, God aan te
geven, maar het is dus eigenlijk een meer algemeen begrip.
Die God noemt zichzelf vaak de God van Abraham, Isaak en Jakob.
Abrahams vrouw kon geen kinderen krijgen. God beloofde aan Abraham
heel veel nageslacht maar het duurde ontzettend lang voordat hij een
zoon kreeg, Isaak. De vrouw van Isaak kon ook geen kinderen krijgen
maar God zorgde weer voor een zoon, Jakob. Met deze drie generaties
mensen heeft God zich intensief bezig gehouden. God maakte zich
bekend aan Abraham (die daarvoor Abram heette) als ‘degene die voor
jou in alles voorziet’. In het Hebreeuws zeg je dan: El-Shadai. El betekent
God, Shad betekent (raar maar waar) borst en de toevoeging -ai geeft het
meervoud aan. God zorgde ervoor dat het goed ging met Abraham, net
zoals een moederborst voeding geeft aan een baby. Je kunt het hele
verhaal lezen in de Bijbel in het eerste boek Genesis, vanaf hoofdstuk 12.
Dat God zich aan Abraham bekend maakte als El-Shadai wordt
beschreven vanaf hoofdstuk 17.
Als je in de Nederlandse vertaling van de Bijbel op de plaats kijkt waar in
het Hebreeuws het woord ‘El-shadai’ gebruikt wordt, vind je het woord
‘de Almachtige’. Dat woord suggereert dat God alles bepaalt. Nu bepaalt
God wel heel veel, Hij heeft steeds allerlei plannen en Hij zorgt er ook
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voor dat die doorgaan. Maar toen God zich aan Abraham bekend maakte
als El-shadai, ging het erover dat God zorgde dat het goed met hem ging.
Daarbij wordt het woord ‘zegenen’ gebruikt. Dat betekent begunstigen of
helpen. Een paar voorbeelden:
-Genesis 28:3 ‘En God, de Almachtige, zegene u,’
-Genesis 48:3 ‘En Jakob zeide tot Jozef: God, de Almachtige, is mij
verschenen te Luz in het land Kanaän en heeft mij gezegend’
-Genesis 49:25 ‘door de God uws vaders, die u zal helpen, en de
Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven,
met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van
de borsten en de moederschoot.’
Als je leest over Jakob, de kleinzoon van Abraham, lees je dat God zich
ook aan hem bekend maakte. Jakob zegt dan: ‘God is mij verschenen.’
Opvallend genoeg kom je dat regelmatig tegen in de Bijbel. Het is wel
gelijk het kenmerk van ‘de’ God in vergelijking met ‘de goden’, de
eerstgenoemde maakt zich bekend. Dat resulteert erin dat mensen iets
meemaken met God zodat ze Hem leren kennen. We spreken dan ook wel
van ‘een openbaring’.
In het verhaal over Mozes zien we dat ook. Het vindt plaats ongeveer 800
jaar na de gebeurtenissen rond Abraham. Jakob had van God een andere
naam gekregen: Israël. Hij vertrekt met zijn gezin naar Egypte vanwege
een hongersnood. Daar groeien ze uit tot een heel volk. Er wordt dan
gesproken over ‘het volk Israël’, de Israëlieten. Ze werden daar na een
lange periode uiteindelijk onderdrukt omdat ze een bedreiging begonnen
te vormen voor Egypte omdat het zo goed met hun ging. Het hielp alleen
niet, het volk Israël breidde zich alleen maar verder uit. Daarna werden
ze mishandeld en als slaven gebruikt. God kreeg toen het plan om ze uit
Egypte weg te leiden en ze te brengen naar het land dat Hij aan Abraham
beloofde. Dit plan ontvouwt zich tijdens het leven van Mozes.
God maakt zich aan Mozes bekend (Hij openbaarde zich) als de God van
Abraham, Isaak en Jakob in het verhaal dat bekend staat als ‘het verhaal
van de brandende braamstruik’. Mozes ziet daar een braamstruik in
brand staan die wonderlijk genoeg niet verbrand. Hij komt dichterbij om
de zaak te bekijken en vervolgens geeft God aan Mozes daar de opdracht
om Zijn plan uit te voeren. Dat lijkt in eerste instantie goed te gaan maar
de situatie verergert alleen maar. De Israëlieten geloven in de missie van
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Mozes maar de farao van Egypte is onvermurwbaar en zet het volk Israël
nog meer onder druk. Mozes komt daarmee vertwijfeld klagen bij God,
maar Die is niet erg onder de indruk. Dan gebeurt het: God vertelt hoe Hij
eigenlijk heet. In Exodus 6 staat daar in het Nederlands HERE en in het
Hebreeuws staat daar YHWH. Wonderbaarlijk genoeg zegt God hier dat
Hij zich aan Abraham bekend gemaakt heeft als ‘de Almachtige’ maar
niet met Zijn Naam. Toen Mozes bij de brandende braamstruik aan God
vroeg wat hij moest zeggen als hem gevraagd werd wie hem gestuurd
had, zei God: zeg maar dat ‘Ik ben’ je gestuurd heeft. Daar vertelt God dus
niet direct Zijn naam, maar meer iets over de betekenis van Zijn naam.
Ook vertelt God daar alleen maar dat Hij het volk zou bevrijden uit de
macht van de Egyptenaren en hen naar een land zou brengen waar het
heel goed zou zijn. Pas als de missie lijkt te mislukken maakt God Zijn
naam bekend en ook veel meer van Zijn bedoelingen. Hij zegt namelijk
ook dat Hij het volk Israël zal aannemen tot Zijn volk en dat Hij hun God
zal zijn. Ook vertelt Hij nu pas dat het land waar Hij Zijn volk naartoe zal
leiden, het land is wat Hij aan Abraham beloofd heeft. God vertelt dan
ook dat Hij handelt naar het verbond dat Hij met Abraham gesloten
heeft.
Een verbond is een overeenkomst, een afspraak. Wat de inhoud van die
overeenkomst is hangt natuurlijk af van wat er afgesproken wordt. In
het geval van Abraham was het zo dat God zou zorgen dat het goed zou
gaan met Abraham en zijn nageslacht. Het enige wat Abraham van zijn
kant moest doen was de besnijdenis. Dat laatste staat in Genesis 17:1011 ‘Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw
nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; gij zult het
vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het
verbond zijn tussen Mij en u.’ Waarom dit precies is, wordt in deze tekst
niet duidelijk. Vanwege dit verbond met Abraham handelt God op deze
manier met het volk Israël.
Als Mozes vervolgens opnieuw op pad gaat met zijn missie, zijn de
Israëlieten niet meer geïnteresseerd. Dan stuurt God Mozes weer naar de
farao. Die is alweer niet te beïnvloeden maar nu zet Mozes door samen
met God en uiteindelijk lukt het om het volk Israël uit Egypte te krijgen.
In het verhaal dat volgt sluit God ook een verbond met de Israëlieten en
maakt Zichzelf bekend aan hen op dezelfde berg als waar Mozes zijn
openbaring bij de brandende braamstruik had gekregen. De inhoud van
dit verbond is vergelijkbaar met dat van Abraham, alleen vertelt God nu
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aan het volk Israël wat ze zelf moeten doen om te zorgen dat het goed
met hen gaat. Als ze dat zouden doen, zou God zorgen in de dingen waar
ze geen invloed op hebben, dat het goed bleef gaan met de Israëlieten. Zo
zorgde God er bijvoorbeeld voor dat het op de juiste tijd zou regenen om
een goede oogst te kunnen hebben.
In de twee verhalen over Abraham en Mozes valt het op dat God niet alles
wat Hij wil zomaar eenzijdig oplegt. Zelfs de aanzet om iets te doen ligt
niet zondermeer alleen bij God, Hij reageert bijvoorbeeld op het
uitroepen van het volk Israël, om vervolgens te beslissen hen van de
onderdrukking door Egypte te verlossen. Ook gaan dingen wel eens via
een omweg omdat bijvoorbeeld Mozes bezwaar maakt. God maakt zich
bijvoorbeeld ook pas meer bekend aan Mozes als hij vastloopt in zijn
missie. Verder behandelt God mensen anders naarmate ze een andere
relatie met Hem hebben en past God zijn plannen aan als de situatie
daarom vraagt.
Als het verhaal over het volk Israël zich verder ontvouwt zien we dat
door het verbond dat God met hen heeft, er een relatie is ontstaan. God
raakt er af en toe vertwijfeld over hoe hardnekkig het volk is en wat ze
allemaal doen waar God een hekel aan heeft. Ook klaagt het volk vaak
tegen God over hun situatie. Toch laten ze elkaar niet meer los en is er
een enorme verbondenheid. Er valt veel te vertellen over
wonderbaarlijke gebeurtenissen en de dingen die de Israëlieten doen
doordat God hen helpt.
In mijn persoonlijke leven is er ook een relatie met God gegroeid die zo’n
verbondenheid in zich heeft en soms is het niet precies duidelijk of God
nu het initiatief neemt om iets te doen of dat Hij reageert op de roep die
in me leeft. Als ik kijk naar de relatie met mijn vrouw zie ik soms
overeenkomsten. Onze harten raken steeds meer aan elkaar verbonden
en de verlangens die in me leven deel ik met haar en zij met mij. In mijn
relatie met God zie ik dat ook. Steeds vaker ontdek ik dat wat ik verlang
ook Zijn verlangen is. Dat komt natuurlijk doordat wat God wil, in mijn
hart zit. God maakt zich steeds meer bekend, dat is wat ik ten diepste
verlang en God verlangt precies hetzelfde. Hij wil zich bekend maken.
Als ik nu de ervaring die ik had toen ik ongeveer eenentwintig jaar oud
was onder de loep neem, ontdek ik dat Jezus daar niet zomaar uit het
niets tegen me sprak. Hij reageerde op wat ik aan het doen was en dat
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was natuurlijk weer verbonden met wat God in mij aan het doen was. Er
was dus een interactie, het gebeurde niet zomaar. Ook in het verhaal
over Samuël was er een hele geschiedenis aan vooraf gegaan en God
neemt initiatieven die daaraan gekoppeld zijn. De moeder van Samuël
had namelijk naar God uitgeroepen om hulp omdat ze geen kinderen kon
krijgen. God reageerde op haar geroep, net zoals Hij reageerde op het
uitroepen van het volk Israël. Zelfs als God tegen Samuël praat zegt Hij
eerst de naam van Samuël om zijn aandacht te krijgen. Hij wacht dan
met verder te spreken totdat Samuël hem daartoe zou uitnodigen.
Samuël begrijpt dat dan nog niet en denkt zelfs dat Eli hem roept in
plaats van God. Eli geeft vervolgens aan Samuël het advies om tegen God
te zeggen: ‘spreek Here, want uw knecht hoort’. Pas dan zegt God wat Hij
wil zeggen. Dat is niet toevallig, God doet dat ook met Abraham, Jakob en
Mozes:
Genesis 22:1 ‘Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik.’
Genesis 31:11 ‘En de Engel Gods zeide tot mij in de droom: Jakob. En ik
zeide: Hier ben ik.’
Exodus 3:4 ‘Toen de Here zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de
braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik.’
Natuurlijk kun je de vraag stellen of dit alles nu wel betekent dat een
huwelijksrelatie vergelijkbare elementen heeft met een relatie met God.
Zoiets zou je toch duidelijk moeten kunnen terugvinden in de Bijbel.
Gelukkig is dat ook zo. Het verhaal van Hosea gaat daarover. God draagt
hem op om te trouwen met een vrouw die hem ontrouw is. Dit in
vergelijking met het volk Israël, dat steeds toch weer ‘de goden’
belangrijker vindt dan ‘de God’, ondanks het verbond dat ze samen
hebben. God noemt het volk daarin ‘overspelig’. Hosea speelt eigenlijk
het verhaal na; Hij blijft trouw en neemt zijn overspelige vrouw weer
terug als zijn vrouw en herstelt de relatie. Dat is ook wat God steeds doet
bij het volk Israël.
In Hosea 3 staat beschreven wat God van plan is: Hosea 3:12-19 ‘Zo zal Ik
over haar bezoeken de dagen, waarop zij voor de Baäls het offer ontstak,
zich tooide met ring en halssieraad en achter haar minnaars aan ging,
maar Mij vergat, luidt het woord des Heren. Daarom zie, Ik zal haar
lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. Ik zal haar
aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor maken tot een deur der
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hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dage
toen zij trok uit Egypte. En het zal te dien dage geschieden, luidt het
woord des Heren, dat gij Mij noemen zult: mijn man, en niet meer: mijn
Baäl. Ja, Ik zal de namen der Baäls verwijderen uit haar mond; hun naam
zal niet meer genoemd worden. Te dien dage zal Ik voor hen een verbond
sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het
kruipend gedierte der aarde. Dan zal Ik boog en zwaard en oorlogstuig in
het land verbreken, en hen veilig doen wonen. Ik zal u Mij tot bruid
werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en
recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven
door trouw; en gij zult de Here kennen.’
Het woord Baäl betekent ‘heer’. De Baäls staan voor de goden die vereerd
werden door de landen rondom Israël. In dit verhaal noemt God zichzelf
ook Baäl, maar dan als heer van Israël. In deze tekst presenteert God zich
dus uiteindelijk als echtgenoot van het volk Israël nadat ze Hem eerst
hun ‘heer’ hadden genoemd. Dat is vanwege het verbond wat Hij met
hen gesloten heeft. Treffend genoeg is het uiteindelijke resultaat van dit
hele verhaal dat God zich bekend maakt, dat deed Hij bij Mozes en het is
ook het verlangen dat steeds in mijn eigen hart leeft.
Een ander voorbeeld staat in het boek Jesaja waar God Zijn relatie met het
volk Israël vergelijkt met een bruidegom en bruid: Jesaja 62:5b ‘en zoals
de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u
verblijden.’
Waar het me vooral om gaat is dat zichtbaar wordt dat God door de
geschiedenis een duidelijke lijn uitzet, maar dat daarbinnen veel ruimte
is voor een actieve interactie met God. We kunnen ook zelf betrokken
worden in de processen die zich in de relatie met God afspelen. Als dat
niet zo was en God zou alles bepalen zouden we geen echte relatie met
God kunnen hebben en alleen maar kunnen buigen voor wat God wil.
Dat laatste zie je wel regelmatig gebeuren in de Bijbel maar er is zeker ook
inbreng van onze kant mogelijk, zelfs op een heel persoonlijk niveau. Net
als in een huwelijk, dat ook een verbond is. Daarin staat vast dat de
partners alles samen hebben en dat hun welzijn en bestemming aan
elkaar verbonden is maar het is natuurlijk niet zo dat in elk huwelijk elke
dag en elk detail vooraf bepaald is.
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In de periode dat ik wanhopig en gefrustreerd was wist ik niet dat God
veel dichterbij was dan ik dacht. Ik merkte daar toen alleen veel minder
van dan ik had gewild. Toch zie ik achteraf een heel mooie opbouw van
de openbaring die God heeft gegeven van Zichzelf. In het proces van
aanpassingen die nodig waren in mijn stelsel van leerstellingen duizelde
het me regelmatig. Het probleem met een leerstelling is natuurlijk dat
het een theorie is. Het kan nooit een vervanging zijn voor een relatie met
God. Als ik kijk naar hoe ik verliefd op mijn vrouw geworden ben en
vervolgens een relatie met haar ben begonnen, zie ik een overeenkomst
met een relatie met God. Ik zou bijvoorbeeld een beschrijving kunnen
krijgen van de levensgeschiedenis van mijn vrouw en een opsomming
van al haar karaktereigenschappen en ook haar uiterlijke kenmerken. Ik
zou me dan een voorstelling van haar kunnen maken. Maar als daarna
iemand me zou zeggen dat ik in één blik op haar verliefd zou worden, had
ik me daar weinig bij voor kunnen stellen. Met alleen een beschrijving
zou ik haar nog niet in de ogen kunnen kijken of samen een wandeling
kunnen maken en haar hand vasthouden. Zo is het ook bij God, Hem
leren kennen door over Hem te lezen en te horen is natuurlijk prima,
maar Hem persoonlijk leren kennen brengt dat tot leven en het heeft iets
weg van een avontuur.
Natuurlijk zou je dan kunnen concluderen dat iedereen een openbaring
van God zou moeten hebben om te kunnen spreken van een relatie met
God. Maar dat is nog niet zo vanzelfsprekend. In mijn geval was dat zelfs
heel duidelijk, ik had al een relatie met God nog voor mijn openbaring.
Na die openbaring was ik alleen maar in de war en kon ik er eigenlijk
niets mee. Als je zou zeggen dat God alleen kennen door in de Bijbel te
lezen niet genoeg is, doe je veel mensen tekort. En dat is niet nodig. Ik
ken veel mensen die echt met God leven maar geen idee hebben wat ze
aan moeten met verhalen over openbaringen van God. Het kan hun zelfs
veel verwarring geven. Ze hanteren dan ook regelmatig de leerstelling
die zegt dat God zich niet meer openbaart, dat lost veel problemen op.
Daarvanuit is het maar de vraag of je zo’n openbaring wel zou moeten
willen. Maar het is ook niet iets waar mensen zelf voor kiezen. Vaak
overkomt het ze. Veel verhalen die ik daarover ken hebben een
verrassingselement in zich. Een nadrukkelijke zoektocht naar een
openbaring kan uitlopen op een wanhopige zoektocht die lang kan
voortduren. Het is net als verliefd worden; het overkomt je en het kan
behoorlijk verwarrend zijn. Maar als je probeert expres verliefd te
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worden en elk meisje dat je tegenkomt als een mogelijke kandidaat ziet,
lijkt het wel of verliefd worden steeds onbereikbaarder wordt.
Toch merk je steeds bij de verhalen in de Bijbel dat God zich bekend
maakt aan allerlei mensen. Er ontstaat een relatie en daarbinnen
gebeuren bijzondere dingen. Dat is geen garantie voor succes, er is
eigenlijk geen voorbeeld in de Bijbel waarin mensen een openbaring van
God hebben en vervolgens een probleemloos leven leiden. Sterker nog, ze
maken juist ook veel moeilijke dingen mee. Net zoals in een huwelijk, de
uitdrukking ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ is na de
huwelijksvoltrekking eigenlijk bij niemand van toepassing. Maar het is
wel enorm kostbaar als mensen elkaar vinden en vervolgens een
verbond met elkaar sluiten. Zo is het ook in een relatie met God, er is in
deze wereld niets dat kostbaarder is.
Als God zich bekend maakt aan mensen zie je heel vaak in de Bijbel dat als
God iets wil, Hij eerst met mensen in overeenstemming komt. Met Mozes
gaat God bijvoorbeeld een hele discussie aan en ook Abraham raakt maar
niet overtuigd van het feit dat God hem echt een zoon gaat geven. Jona is
ook een goed voorbeeld, God geeft hem een opdracht maar Jona loopt
daar ver van weg. Hij heeft namelijk al een vermoeden wat God gaat
doen nadat hij die opdracht volbracht heeft omdat hij God kent en hij is
het daar niet mee eens. God moet dan allerlei omwegen nemen om Jona
zover te krijgen dat hij de opdracht toch uitvoert. Ook iemand als
Jeremia, die geroepen is toen hij nog in de baarmoeder zat, maakt
problemen. Hij is helemaal klaar met zijn opdracht. Hij moet aan het volk
Israël allerlei berichten doorgeven maar God zegt al van tevoren dat ze er
niet naar zullen luisteren. Daar raakt Jeremia erg gefrustreerd van.
Je ziet ook in de Bijbel dat mensen iets willen en vervolgens met God in
overeenstemming proberen te komen, weliswaar niet zo vaak maar toch.
Mozes wil God op andere gedachten brengen als er iets mis gaat met het
volk Israël. Dat gebeurde nadat God zich aan de Israëlieten had
geopenbaard, op de berg Horeb (ook wel genoemd de berg Sinaï).
Aanvankelijk lukt dat en God luistert naar Mozes. Maar als Mozes zelf ziet
wat voor de schade het volk heeft aangericht in zijn afwezigheid is hij
geschokt. Hij gaat weer met God in gesprek en nu vindt God dat er
consequenties moeten komen. Vervolgens wil God niet meer met het
volk meereizen omdat ze zo hardnekkig zijn en Hij ze onderweg
waarschijnlijk iets aan zal doen. Maar Mozes wil absoluut dat God met
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hen meegaat want hij is er niet gerust op om zonder God op reis te gaan.
Uiteindelijk gaan ze toch weer met elkaar verder, op reis door de
woestijn. Dit verhaal is te lezen vanaf Exodus 32.
In het leven van David vinden we ook een goed voorbeeld. Als David
eindelijk koning is geworden en een mooi paleis van cederhout heeft
gebouwd voor zichzelf, vindt hij het maar raar dat God geen huis heeft.
Nu hoefde dat ook eigenlijk niet voor God maar Hij had wel door Mozes
een tent (ook wel de tabernakel genoemd) laten bouwen volgens Zijn
aanwijzingen. Op een bepaalde manier woonde God daarin, gedurende
de periode dat het volk Israël door de woestijn trok op weg naar het land
dat God had beloofd aan Abraham. David had al een tent voor God
gemaakt. Niet dezelfde als de tabernakel van Mozes, maar wel een plek
voor ‘de ark van het verbond’ die ook in deze tabernakel had gestaan.
David wilde nu voor God ook zo’n mooi huis laten bouwen van
cederhout, net als zijn eigen huis. De profeet (dat is iemand die zegt wat
God zegt) Natan zegt dan iets opmerkelijks tegen David in 2 Samuel 7:3
‘Toen zeide Natan tot de koning: Welaan, doe al wat in uw hart is, want
de Here is met u.’ Dat lijkt op wat er in een huwelijk gebeurt: je kunt
daarin tot actie komen op het moment dat het verlangen van beide
partners in overeenstemming is gekomen. Je eigen hart is dan hetzelfde
geworden als het hart van je partner. Als Natan dan zegt tegen David dat
hij kan handelen naar wat hij in zijn hart heeft, betekent het dat Gods
hart en Davids hart in overeenstemming zijn.
Nu sprak Natan toch wat voorbarig en God corrigeerde hem ’s nachts.
God vindt het maar raar dat David een huis voor Hem wil bouwen, dus
zoveel overeenstemming is er nu ook weer niet, vindt Hij. Toch stemt
God in met David, alleen zegt God dat Davids zoon Salomo het huis zal
bouwen. Als dat dan eindelijk klaar is doet God hetzelfde als bij de tent
die God liet bouwen door Mozes. Hij vult het huis met Zijn heerlijkheid:
In Exodus 40:34-35 staat: ‘En de wolk bedekte de tent der samenkomst,
en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent
der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de
heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel.’
In 2 Kronieken 5:13b en 14 staat: ‘toen werd het huis, het huis des Heren,
vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden
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blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het
huis Gods vervuld.’
En daarna:
2 Kronieken 7:1-3 ‘Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde vuur
uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de
heerlijkheid des Heren vervulde het huis. De priesters konden het huis
des Heren niet binnengaan, want de heerlijkheid des Heren had het huis
des Heren vervuld. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid des
Heren op het huis zagen neerdalen, knielden zij met het aangezicht ter
aarde op het plaveisel, bogen zich neer en prezen de Here: Want Hij is
goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.’
In onze moderne tijd hebben we eigenlijk geen idee meer wat ‘de
heerlijkheid’ is. Als je de betekenis van het woord heerlijkheid opzoekt
kom je niet veel verder dan de naam van een landgoed. De eerste keer dat
de Bijbel verslag doet over ‘de heerlijkheid des Heren’ die verschijnt, is als
het volk Israël ongeveer zes weken daarvoor uit Egypte is vertrokken.
Het volk heeft honger, al het eten is op en er is niets te eten te vinden in
de woestijn. Ze mopperen erover bij Mozes en zeggen dat ze net zo goed
hadden kunnen sterven in Egypte. Mozes vertelt hen dat ze diezelfde
avond er nog zeker van kunnen zijn dat God het was die hen uit Egypte
gebracht had. Dan zegt hij dat de heerlijkheid van God zal verschijnen
omdat God hun gemopper heeft gehoord. Het volk kijkt dan de woestijn
in en ze zien de heerlijkheid van God verschijnen in een wolk. Daarop
begint God tegen Mozes te praten en zorgt Hij ervoor dat het volk te eten
krijgt. Dat gaat op een bijzondere manier, het hele verhaal is te lezen
vanaf Exodus 16. Als je de verhalen leest over het verschijnen van de
heerlijkheid van God lees je vaak over een wolk en soms over vuur. Vaak
gebeurt het ook zonder die bijverschijnselen. Woorden die bij de
heerlijkheid van God gebruikt worden zijn: luister, licht, stralende
opgang, omhullende glans, grootheid.
In ieder geval zal de heerlijkheid van God uiteindelijk iets algemeen
bekends worden:
-Numeri 14:21 ‘Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des Heren de
ganse aarde vervullen zal’
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-Psalm 108:6 ‘Verhef U boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid zij over
de ganse aarde.’
-Jesaja 40:5 ‘En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het
levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het
gesproken.’
-Habakuk 2:14 ‘Want de aarde zal vol worden van de kennis van des
Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.’
In de plaats waar Gods heerlijkheid kwam (het huis dat Salomo gebouwd
had) hield Salomo rekening met de wensen van God. 2 Kronieken 6:1-2
‘Toen zeide Salomo: De Here heeft gezegd in donkerheid te willen wonen;
ik heb U ter woning een huis gebouwd, en een vaste plaats om daar
eeuwig te wonen.’ De wolk die in het huis kwam was waarschijnlijk ook
een donkere wolk, dat wordt genoemd in Exodus 19:9 ‘Daarna zeide de
Here tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk’. Dus God was in die
donkerheid. Dat blijkt ook in Exodus 20:21 ‘Het volk nu bleef van verre
staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was.’
Toen alle gebeurtenissen voorbij waren en Salomo ‘s avonds naar bed
was gegaan, gebeurde het volgende: 2 Kronieken 7:11-12 ‘Toen Salomo
het huis des Heren en het huis des konings voltooid had, en alles wat
Salomo in de zin gekomen was, in het huis des Heren en in zijn eigen huis
te maken, voorspoedig tot stand gebracht had, verscheen de Here aan
Salomo des nachts en zeide tot hem: Ik heb uw gebed gehoord en deze
plaats voor Mij tot een huis der offeranden verkoren.’
Eerst had God dus tegen David gezegd dat Hij een huis niet zo nodig vond
en nu Salomo het huis gebouwd heeft naar eigen inzicht, rekening
houdend met de wensen van God, gaat Hij er ook wonen. Vervolgens
vindt God het een goede plek om de dierenoffers te brengen die
onderdeel uitmaken van het verbond. Hier vindt een interactie met God
plaats, zowel bij David als bij Salomo. Terwijl God de bouw van de
tabernakel van Mozes tot in detail aan hem duidelijk maakte, hadden
David en Salomo een huis gebouwd wat God erg goed beviel zonder dat
God het precies had voorgeschreven. Het is eigenlijk een wat vreemd
verhaal maar hier blijkt ook weer dat God plannen heeft en uitvoert,
maar dat er wel ruimte is voor interactie met God waarin niet alles al bij
voorbaat vastligt.
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Als je verder in de Bijbel zoekt naar hoe God zijn rol omschrijft kom je
meer tegen dan alleen ‘echtgenoot’. De meest bekende is natuurlijk
‘vader’. Verder staat er ook ‘heer’. Deze namen beschrijven dat God zich
aan het volk Israël als voorziener wil opstellen. Het woord ‘vader’
betekent letterlijk: ‘bron van oorspronkelijke kracht’. Het woord ‘heer’
refereert naar het idee van ‘de heer des huizes’ wat slaat op degene die
een hele groep mensen leidt die bij elkaar horen. In die context werd
Abraham bijvoorbeeld ook ‘heer’ genoemd. God had Zichzelf ook zo’n rol
toebedeeld. In Genesis 24:42 komt dat treffend bij elkaar: ‘Nu kwam ik
heden bij de bron, en ik zeide: Here, God van mijn heer Abraham, wil toch
de weg, waarop ik ga, voorspoedig maken’. Hier spreekt een knecht van
Abraham die op pad gaat om een vrouw voor Abrahams zoon Isaak te
zoeken, Rebecca. Dat lukt; Rebecca gaat met de knecht mee en Isaak
wordt verliefd op haar.
God heeft ook nog een andere rol, als vriend. Het staat in 2 Kronieken
20:7 waarin Abraham een vriend van God wordt genoemd, net zoals in
Jesaja 41:8. Vriendschap heeft genegenheid en overeenstemming in zich.
Je vertrouwt elkaar en hebt sympathie voor elkaar. In de Bijbel staat in
Spreuken 3:32b ‘met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.’ Zoiets
ontwikkelt zich en heeft tijd nodig. Mozes was ook een vriend van God:
Exodus 33:11 ‘En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht,
zoals iemand spreekt met zijn vriend.’ Hier komt naar voren dat een
echte relatie met God mogelijk is. God maakt zich bekend en heeft een
interactie.
Hoofdstuk 3
Maar ja, waar komt het dan vandaan, het idee dat God alles bepaalt? Nu is
God wel meestal de initiatiefnemer, Hij zet dingen in gang en daarna
gebeurt er van alles. Je kunt dan, als je de vooronderstelling hebt dat God
alles bepaalt, gemakkelijk denken dat God ergens op de achtergrond aan
alle touwtjes trekt. Het probleem is dat als je die lijn doortrekt, je als
mens al snel in een passieve rol terecht komt. We hebben in het vorige
hoofdstuk gezien dat dit niet past in alle verhalen die er zijn over wat
God allemaal gedaan heeft. Mensen zijn weldegelijk betrokken in de
plannen van God en zijn daar actief mee bezig en nemen ook zelf
initiatieven. Het is echt onmogelijk om een vriend van God te zijn als God
alles bepaalt en je kunt dan ook nooit spreken over de mogelijkheid van
een relatie met God.
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Als we op zoek gaan naar de oorsprong van het gedachtegoed dat God
alles bepaalt, komen we onder andere terecht bij de oude Grieken. Zo’n
2500 jaar geleden was de Griekse cultuur de meest ontwikkelde en
invloedrijke cultuur van de wereld. De Griekse filosofen konden als geen
ander nadenken over de godheid, of liever gezegd ‘het onzichtbare’. Dat
had niets te maken met de God van Abraham, Isaak en Jakob die Zich had
geopenbaard. De Griekse elite dacht na over de godheid en probeerde
erachter te komen of die bestond en wat voor eigenschappen deze
godheid zou moeten hebben. Ze dachten na en trokken hun conclusies.
Hun godheid, als die al bestond, moest dan wel gelijk de machtigste zijn.
Er kon er maar één de machtigste zijn dus moest er dan ook maar één god
zijn. De rest moesten dan de ‘mindere goden’ zijn. Zo hadden ze een heel
stelsel van goden. Maar die ene godheid, die de machtigste was, had alles
in beweging gezet. Deze godheid kon natuurlijk nergens door beïnvloed
worden want anders was hij niet de machtigste. Zo zorgde een simpele
redenering voor het idee van een god die alles bepaalt.
Omdat deze godheid nergens door beïnvloed kon worden, was hij
onbenaderbaar. De godheid moest natuurlijk ook alles weten, anders was
hij niet de grootste. Daardoor kon hij ook niet ergens door verrast
worden, dus iets als teleurstelling, boosheid of spijt was onmogelijk. De
godheid had dus geen emoties. Als je probeert je voor te stellen hoe zoiets
er nu eigenlijk in de praktijk uitziet, kom je al snel uit bij het beeld van de
zon. Er gaat absolute kracht van de zon uit en de zon wordt nergens door
beïnvloed. De godheid moest door deze redenering een onpersoonlijke
kracht zijn die alles in beweging zette maar zelf door niets bewogen kon
worden. Uit deze kracht was alles dan voortgekomen. Dit beeld heeft zich
in allerlei leerstellingen geworteld. Als je het weet is het vaak niet
moeilijk te herkennen. Altijd zit in de redenering waar de leerstelling uit
voortkomt, een aanname dat God absoluut is. Je kunt je afvragen wat je
daar nu mee moet, maar het helpt om je te realiseren dat een mens graag
zekerheden zoekt over zijn eigen bestaan. Daardoor is het prettig om het
idee te hebben dat God alles bepaalt want het geeft je een gevoel van
zekerheid in een onzekere wereld.
De prijs van dat gevoel van zekerheid is echter heel hoog. Het levert een
God op waar je geen relatie mee kunt hebben en die absolute
volgzaamheid vereist. Hij is ergens onbereikbaar ver weg en kan
daardoor geen echte betrokkenheid hebben in je leven. Zo voelde het
voor mij vaak, God is ver weg en hoog verheven. Het leek vaak of God
41

geen echte hulp gaf en meer een soort abstract idee was. Toen ik echt op
zoek ging naar God, kon ik Hem niet vinden. Als ik in die tijd probeerde te
bidden kwam het erop neer dat ik zei wat me dwars zat, wat ik anders
zou willen en vervolgens vroeg aan God of Hij dat wilde doen. Ik kreeg
vaak het gevoel of ik iets riep in een donkere buis zonder dat er antwoord
kwam. Ik hoopte dan maar dat het aangekomen was. Vandaar dat het me
volkomen verraste toen ik ineens een stem hoorde die tegen me praatte.
Het blijft voor mij het meest wonderlijke moment in mijn leven.
Ik was toen helemaal niet bezig met leerstellingen en zeker niet met dat
er iets in zou gaan veranderen. Toch gebeurde het, min of meer
ongemerkt. Zo´n verandering gaat niet vanzelf en het heeft me een hoop
gepieker opgeleverd. Ik was vaak aan het nadenken hoe het nu zit met
God en wat ik ermee moest. Ook was er een diep verlangen dat maar door
bleef zeuren in mezelf. Ik werd er soms doodmoe van. Toch was er iets
dat me dreef. Natuurlijk was dat God zelf. Er was een drang in me om
Hem te zoeken en dat liet me niet los. In het contact met andere mensen
was dat ook wat me de meeste gespreksstof opleverde. Ik was steeds op
zoek naar hoe anderen hun geloof beleefden. Daar gebeurden soms
mooie dingen in. Het meest genoot ik van de verhalen die mensen
vertelden over waarom ze geloofden en hoe dat werkelijkheid in hun
leven was. Ik proefde daar iets in wat echt was en het gaf me hoop voor
mijn eigen ontwikkeling.
Langzamerhand ontdekte ik allerlei dingen. Het viel me bijvoorbeeld op
dat er in de Bijbel vaak wat stevige taal stond als er iets gebeurde waar
God niet blij mee was. Ik had in mijn geloofsbeleving daardoor een
bepaalde bedruktheid ontwikkeld waarin het vertrouwen in God
behoorlijk dubbel voelde. Aan de ene kant hoorde ik vaak dat God
´liefde´ was. Aan de andere kant was er een bepaalde dreiging waarin ik
toch een vage veroordeling voelde als het over God ging. Daardoor leefde
ik een beetje in het ongewisse over de goedheid van God. Op een bepaald
moment had ik in een vakantie besloten een heel stuk in de Bijbel te gaan
lezen. Ik dacht na over wat een gedeelte was waar ik het minste van wist
en ook van anderen weinig over gehoord had. Ik kwam uit op ´de kleine
profeten´, dat zijn Bijbelboeken die door profeten geschreven zijn met
weinig hoofdstukken. Jeremia en Jesaja hebben bijvoorbeeld
respectievelijk 66 en 52 hoofdstukken. Daarnaast heeft een boek als
Nahum maar drie hoofdstukken en Obadja zelfs maar één. Het
taalgebruik is daar nog een stukje steviger dan elders in de Bijbel maar
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tijdens het lezen raakte ik toch wat van mijn bedruktheid kwijt. Dat
kwam doordat de scherpe tegenstellingen in Gods emoties niet zo
bedreigend meer voelden na ze zo bestudeerd te hebben. In Nahum 1:6-7
staat een goed voorbeeld van die tegenstelling: ‘Wie kan standhouden
voor zijn gramschap? Wie staande blijven bij zijn brandende toorn? Zijn
grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor Hem aan
stukken. De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent
hen die bij Hem schuilen.’ Hier staan Gods toorn en goedheid direct naast
elkaar.
Vreemd genoeg geeft het kijken naar de emoties van God in de Bijbel wat
meer duidelijkheid over hoe Hij betrokken is in de wereld. Emoties
hebben een belangrijke functie. Ze zijn een reactie op gebeurtenissen in
combinatie met hoe we daarover denken. Dat je bijvoorbeeld schrikt als
je plotseling een grote spin ziet heeft niet alleen met de gebeurtenis zelf
te maken, maar ook met hoe je over die gebeurtenis denkt. Daarom
kunnen mensen met verschillende emoties reageren op dezelfde
gebeurtenis. Emoties zijn bijzonder nuttig, ze helpen mee om een
beslissing te nemen over hoe je het beste met een situatie om kan gaan.
Emoties kunnen ook verlammend werken en belemmerend zijn om een
juiste beslissing te nemen, vooral als ze heel sterk zijn. Zo ken ik iemand
die heel bang is voor kikkers. Dat is niet echt rationeel, kikkers vormen
eigenlijk geen gevaar en vragen niet om een noodzakelijke reactie. Maar
dat is de reden dat die persoon bijvoorbeeld niet naar
natuurprogramma’s kijkt, vanwege de mogelijkheid dat er opeens een
kikker in beeld verschijnt. Zo kunnen emoties juist belemmerend
werken, in plaats van dat ze meehelpen in je leven. In het algemeen
geven emoties je informatie. Dat kan vragen om een actie of reactie. Een
bekende uitdrukking is bijvoorbeeld ´het onderbuikgevoel´. Daarbij
weet je al dat er iets aan de hand is voordat je het met je verstand kunt
signaleren.
Er zijn vier basis emoties: bang, boos, verdrietig en blij. De eerste drie zijn
gekoppeld aan dat er iets aan de hand is. Bang (of bezorgd) gaat over een
situatie in de toekomst, boos (of van streek) gaat over een situatie in het
heden en verdrietig (of spijt) gaat over een situatie in het verleden. Ze
signaleren een probleem dat aandacht nodig heeft. Er moet iets
gebeuren. Als je niet weet wat je moet doen of het idee hebt dat je niets
kunt doen, kan zo’n emotie in de weg gaan zitten en probeer je er
bijvoorbeeld aan te ontsnappen door haar te negeren. Ook kan een sterke
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reactie op emoties weer nieuwe problemen opleveren. Dat is met
boosheid het duidelijkst. Als je boos bent omdat er iets gebeurt dat je niet
wilt kan het lastig zijn om te voorkomen dat de situatie verergert door
bijvoorbeeld een sterke reactie. Soms heb je dan wat hulp nodig van
anderen om erachter te komen wat je moet of kunt doen. Ook kan het
handig zijn om even te wachten met handelen tot de emotie wat gezakt
is. Vaak hoor je dan de uitdrukking: ‘ik moet er even een nachtje over
slapen.’ Andere situaties waarin je emoties hebt, vragen juist om een
onmiddellijke reactie, denk bijvoorbeeld maar aan iets wat heel snel op je
af komt. Blij is de emotie die hoort bij een situatie waarin er geen
problemen zijn.
Als je in de Bijbel gaat zoeken naar emoties bij God, zou je verwachten dat
God boven alles staat en dat er dus niets is wat Hem kan raken. Maar we
hebben al gezien dat God wel degelijk door iets geraakt kan worden. Hoe
kan dat? Het komt vooral omdat God betrokken is. Als God tegen
Abraham zegt dat Hij voor hem in alles zou voorzien kom je een apart
verhaal tegen. God zegt tegen Abraham dat hij een groot nageslacht zal
hebben. Toch kan zijn vrouw Sara geen kinderen krijgen omdat ze
onvruchtbaar is. Als God keer op keer Zijn belofte herhaalt, moet
Abraham daar op een bepaald moment om lachen: Genesis 17:17 ‘Toen
wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal
dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een
negentigjarige, baren?’ Sara doet hetzelfde: Genesis 18:13 ‘Toen zeide de
Here tot Abraham: Waarom lacht Sara daar en zegt: Zal ik werkelijk
baren, terwijl ik oud geworden ben?’ Het wonderlijke is dat God tegen
Abraham zegt dat hij zijn zoon Isaak moet gaan noemen. Deze naam is in
het Hebreeuws ‘Jitschak’, en de letterlijke betekenis is ‘hij lachte of hij zal
lachen’. Dat is heel apart, eerst moeten zowel Abraham als zijn vrouw
lachen en vervolgens wil God dat Abraham zijn zoon ‘lachen’ noemt. Het
gebeurt in de Bijbel niet zo vaak dat God iemand opdraagt zijn kind een
specifieke naam te geven maar soms gebeurt dat. Vaak heeft God daar
dan een bedoeling mee, in dit geval staat dat niet beschreven. Maar dit
verhaal geeft iets weer over dat God op een bepaalde manier betrokken
is.
Het is al duidelijk geworden dat God een voorziener is voor Abraham,
Isaak en Jakob. Vervolgens wil Hij dat ook voor het volk Israël. Hij schrijft
voor wat ze moeten doen om te zorgen dat het goed met ze gaat. Eén van
de belangrijkste dingen daarin is dat ze ‘de goden’ niet aanbidden. God
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legt uit dat zoiets bijzonder contra productief is. Die ‘goden’ hebben
namelijk geen kracht om ze te helpen en God heeft dat wel. Dit is gelijk
het probleem dat je het meest tegenkomt in de verhalen over het volk
Israël. Heel vaak staat beschreven dat het volk steeds weer vervalt in het
aanbidden van andere goden. Het is een zeer hardnekkig probleem. Gods
reactie daarop gaat vaak met de meest sterke emoties gepaard. In het
boek Deuteronomium heeft Mozes een lijst gemaakt met alles wat het
volk wel en niet moet doen van God. Het is wat moeilijk te lezen omdat
het vol staat met zeer besliste uitspraken. Dat God ook zeker dingen van
tevoren weet blijkt uit deze Bijbeltekst uit Deuteronomium 31:20, God
zegt daar tegen Mozes: ‘Want Ik zal hen naar het land brengen, dat Ik hun
vaderen onder ede beloofd heb, vloeiende van melk en honig; zij zullen
eten en verzadigd en vet worden, maar zij zullen zich tot andere goden
wenden en die dienen; Mij echter zullen zij versmaden en mijn verbond
verbreken.’
Toch heeft God regelmatig emoties als teleurstelling en frustratie als het
volk weer eens kiest om ‘andere goden na te lopen’. Een dramatische
uitspraak van God staat in Jeremia 3: 19-20 ‘Ik had wel gezegd: Hoe zal Ik
u onder de zonen rekenen en u een uitgezocht land geven, de aller
sierlijkste erve der volkeren! En Ik had gedacht, dat gij Mij zoudt noemen:
Mijn Vader, en dat gij u van Mij niet zoudt afkeren, maar zoals een vrouw
ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, huis
Israëls, luidt het woord des Heren.’ Hier zitten ook weer de elementen
van zorggever en partner in met de verschillende rollen, vader en
echtgenoot. Natuurlijk is dit uitgesproken door de profeet Jeremia die
wel wat frustraties kent. Het is treffend dat, hoewel er honderden jaren
tijd zit tussen Mozes en Jeremia, ze toch vrijwel hetzelfde beschrijven wat
God zegt.
Maar het kan erger. God kan zelfs berouw hebben, spijt dat Hij iets
gedaan heeft. En het gaat hier ook niet over een klein detail, in Genesis
6:6 staat: ‘berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt
had, en het smartte Hem in zijn hart.’ Gelukkig staat dat maar één keer in
de Bijbel en ook maakt God steeds allerlei plannen om dingen weer te
herstellen. Ook staat er in de Bijbel dat God welbehagen (genoegen,
blijdschap) heeft, Psalm 5:13 ‘Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here,
Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild’ en Psalm 149:4
‘Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de
ootmoedigen met heil.’ Boosheid (toorn) is God ook niet onbekend,
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Numeri 25:3 ‘Toen Israël zich aan Baäl-Peor gekoppeld had, ontbrandde
de toorn des Heren tegen Israël’. En: Rechters 10:7 ‘Toen ontbrandde de
toorn des Heren tegen Israël, en Hij gaf hen over in de macht der
Filistijnen en der Ammonieten.’ Ook kent God andere emoties dan de vier
basis emoties. Bijvoorbeeld lankmoedigheid, wat geduldig of vriendelijk
betekent. Numeri 14:18a ‘De Here is lankmoedig en groot van
goedertierenheid’.
Het lijkt erop dat God een volledig spectrum aan emoties heeft, net zoals
wij. Dat is niet helemaal een verrassing natuurlijk, God heeft de mens
geschapen ‘naar Zijn beeld en gelijkenis’, Genesis 1:27 ‘En God schiep de
mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij hen’. En: Genesis 5:1 ‘Dit is het geslachtsregister van Adam.
Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods’.
Adam wordt ook wel ‘zoon’ genoemd, een zoon lijkt op zijn vader. In een
geslachtsregister in Lucas 3:38 staat: ‘de zoon van Enos, de zoon van Set,
de zoon van Adam, de zoon van God’.
Toch valt het op dat je God er niet op kunt betrappen dat Hij bang of
bezorgd is over de toekomst. Dat is op zich logisch, er gebeuren genoeg
dingen die God helemaal niet zo bedoeld had, maar God stuurt de situatie
daarna bij. Ook weet God vaak al van tevoren wat er zal gebeuren en ook
daar heeft Hij al een actieplan voor klaar. Hij zegt zelfs tegen het volk
Israël dat ze bij Hem te rade kunnen gaan als ze bang worden:
Deuteronomium 4:30-35 ’ Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst
al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de Here, uw
God, en naar Hem luisteren. Want de Here, uw God, is een barmhartig
God, Hij zal u niet verlaten noch u verderven en Hij zal niet vergeten het
verbond met uw vaderen, dat Hij hun onder ede bevestigd heeft. Want
vraag toch naar de dagen van het verleden, van vóór uw tijd, sinds de dag
dat God de mens op de aarde schiep; en vraag van het ene einde des
hemels tot het andere, of er zo iets groots is gebeurd of iets dergelijks is
gehoord. Heeft ooit een volk een goddelijke stem gehoord, sprekende uit
het midden van het vuur, zoals gij die gehoord hebt, en het leven
behouden? Of heeft ooit een god beproefd te komen om zich een volk te
nemen uit het midden van een ander volk, door beproevingen, door
tekenen, door wonderen en strijd, met een sterke hand en een
uitgestrekte arm en met grote verschrikkingen, zoals de Here, uw God,
om uwentwil dit alles in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? Gij hebt het
te zien gekregen, opdat gij zoudt weten, dat de Here de enige God is, er is
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geen ander behalve Hij.’ David deed dat bijvoorbeeld ook in 2 Samuel
2:17 ‘Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan; tot mijn God
riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in
zijn oren.’
God is hier dus niet onbenaderbaar, maar betrokken. Hij bepaalt niet elk
detail maar heeft wel een plan waarmee Hij sturend optreedt. Daardoor
maakt God zich niet echt bezorgd. In Zijn verbond met het volk Israël
heeft Hij een relatie waarin Hij zich als zorggever en partner opstelt. Als
je daarin naar Gods emoties kijkt, kun je zien hoe Hij betrokken is. God
heeft tegenstanders, in de vorm van tegenstanders van Zijn volk. Daar
maakt God zich niet erg druk over, behalve dat Hij zijn volk ervan wil
verlossen. Met het volk Israël is dat anders. Als het volk zich aan het
verbond houdt is God blij en zorgzaam. Maar als het volk zich daarbuiten
begeeft vertoont God een hele reeks aan emoties, waaruit blijkt dat Hij
met name betrokken is bij Zijn volk. Dat is omdat Hij een verbond met
hen heeft.
Dat God zich als voorziener en helper opstelt is beslist niet symbolisch.
Er zijn veel voorbeelden die laten zien dat het volk allang niet meer had
bestaan als God zijn verbondspartner niet had ondersteund. Bij het volk
Israël is dat heel duidelijk maar zelfs Jakob zegt op een bepaald moment
tegen Laban, zijn oom voor wie hij lang gewerkt had: Genesis 31:42
‘Indien de God van mijn vader, de God van Abraham en de Vreze van
Isaak, niet met mij was geweest, dan zoudt gij mij nu voorzeker met lege
handen hebben weggezonden’. God helpt ook Abraham. Op een bepaald
moment wil een koning Sara tot vrouw nemen maar God spreekt in een
droom tegen die koning dat hij Sara terug moet brengen naar Abraham:
Genesis 20:7 ‘En nu breng de vrouw van deze man terug, want hij is een
profeet; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven;
maar indien gij haar niet terugbrengt, weet, dat gij voorzeker zult
sterven, gij en al de uwen.’ En ook voor Isaak voorziet God: Genesis 26:12
‘En Isaak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want
de Here zegende hem.’ En in vers 24: ‘En de Here verscheen hem in die
nacht en zeide: Ik ben de God van uw vader Abraham; vrees niet, want Ik
ben met u; Ik zal u zegenen en uw nageslacht vermenigvuldigen ter wille
van mijn knecht Abraham.’ Ook Samuel merkt dat God helpt: 1 Samuel
7:10-12 ‘Terwijl Samuël bezig was het brandoffer te brengen, rukten de
Filistijnen op ten strijde tegen Israël, maar de Here deed te dien dage
machtig de donder rollen over de Filistijnen en bracht hen in verwarring,
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zodat zij tegen Israël de nederlaag leden. De mannen van Israël trokken
toen uit Mispa, vervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot beneden
Bet-Kar. En Samuël nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen;
hij gaf hem de naam Eben-Haëzer, en zeide: Tot hiertoe heeft ons de Here
geholpen.’
Toen het volk Israël door God vrijgemaakt werd uit Egypte en door de
woestijn trok op weg naar het land wat God aan Abraham beloofd had,
voorzag God in voedsel. Ook versleten hun kleren niet. Deuteronomium
29:5 ‘Veertig jaar liet Ik u door de woestijn trekken; de klederen die gij
droegt, zijn niet versleten evenmin als de schoenen aan uw voeten.’ Toch
was het lastig voor het volk om God te vertrouwen en de slavernij, die ze
in Egypte hadden, uit hun systeem te krijgen. Feitelijk duurde dat tot er
een compleet nieuwe generatie was ontstaan die de onderdrukking in
Egypte niet had meegemaakt. Als je het verhaal volgt van de tocht van
veertig jaar door de woestijn naar het land wat God aan Abraham beloofd
had, gebeurt er iets opmerkelijks. Deze tocht duurde vanaf de berg Horeb
overigens slechts elf dagen (Deuteronomium 1:2). Maar toen ze bij het
land aankwamen had het volk er geen vertrouwen in dat God ze zou
helpen om het ook in bezit te nemen. Er woonden namelijk mensen die
erg machtig waren en die zaten niet op hen te wachten.
In die veertig jaar kwam er dus een nieuwe generatie. Deze generatie
maakte een transformatie mee. Toen ze op een bepaald moment door het
land van de Edomieten moesten trekken, vroegen ze toestemming aan de
koning van dat land (vanaf Numeri 20:14). Ze beloofden niemand lastig
te vallen en geen voedsel van het land voor zichzelf te gebruiken. Maar de
koning moest er niets van hebben en verbood ze door zijn land te
trekken. Nu hadden ze een probleem. Dat probleem werd snel groter
want Edom verzamelde zijn leger en viel het volk Israël direct aan. Dan
staat er in Numeri 20:21 ‘Toen nu Edom weigerde Israël door zijn gebied
te laten trekken, boog Israël zijwaarts van hem af.’
Na een flinke omzwerving komt het volk aan bij het land van de
Amorieten en vragen hetzelfde aan hun koning, Sichon. Die had dezelfde
reactie als de koning van Edom. Maar nu reageert het volk anders:
Numeri 21:24 ’Maar Israël sloeg hem met de scherpte des zwaards en
nam zijn land in bezit’. Vanaf dat moment zie je dat het volk Israël anders
reageert en hun inspanningen lukken ook, er is een omslagpunt.
Daarvoor had het volk bij Mozes geklaagd over hun lot maar daar werd
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God niet blij van. Ze moesten om Edom heen trekken en hadden een
flinke ruzie met God gehad. Vreemd genoeg hadden ze God al een gelofte
gedaan dat, als God aan Israël de Amorieten in hun macht gaf, ze hun
steden ‘met de ban’ zouden slaan. Wat dat betekent wordt niet direct
duidelijk maar hier reageert God wel goed op. Er staat dan: in Numeri
21:3: ‘En de Here hoorde naar Israël en gaf de Kanaäniet over; toen
sloegen zij hen en hun steden met de ban.’ Vanaf nu is het volk niet
langer slachtoffer van de omstandigheden maar actief bezig om verder
te komen. De koning van Moab probeert ze nog met een truc van hun
doel af te brengen maar dat mislukt. Zo is het volk nu wel klaar om het
beloofde land in te trekken en later gebeurt dat ook.
God helpt het volk dus niet alleen, maar brengt ze ook naar een plek
waarin ze krachtig kunnen optreden. Daarna helpt Hij hen weer verder.
Het is een behoorlijk ingewikkeld proces en de juiste balans vinden van
Gods hulp en het zelf krachtig optreden is niet snel gevonden. Duidelijk
is wel dat als het volk succesvol zelf optreedt, dat ook weer een gevolg is
van Gods hulp. Het is allemaal gebaseerd op het verbond dat God met
Israël sloot. In Deuteronomium 2:25 staat: ‘Op deze dag begin Ik schrik
en vrees voor u te leggen op de volken onder de ganse hemel, zodat zij
voor u sidderen en beven, wanneer zij van u horen gewagen.’ Dat is vanaf
het moment dat ze de Amorieten verslaan. De Israëlieten veranderen van
een slavenvolk naar een onoverwinnelijk volk.
Als je deze verhalen leest kan het wel wat overweldigend worden omdat
er erg veel geweld in voorkomt. Het strookt niet erg met ons beeld van
‘God is liefde’, maar dat beeld is voor een deel ook gebaseerd op
verwachtingen die we op ‘de godheid’ projecteren. Volgens Numeri
21:14 is er een speciaal boek: ‘het boek van de oorlogen des Heren’. Dat
maakt geen onderdeel uit van de Bijbel en het is verloren gegaan maar
het geeft wel aan dat God wel degelijk oorlog voert als de situatie daarom
vraagt. Dat was hier het geval, God wilde het volk Israël het land in bezit
laten nemen wat Hij aan Abraham beloofd had. Als je het boek Nahum er
weer bij pakt wordt duidelijk hoe Gods handelen eruit ziet. In Nahum
1:1b ‘wreker is de Here voor zijn tegenstanders’, wordt duidelijk dat God
tegenstanders heeft en die bestrijdt Hij ook. Maar we hebben al gezien
dat er een paar verzen later staat: Nahum 1:7b ‘Hij kent hen die bij Hem
schuilen’. Dat klinkt in ieder geval een stuk milder.
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Gods betrokkenheid in deze wereld hangt dus af van of God een verbond
heeft gesloten of niet. Als dat niet zo is kan het gevoel dat God
onbenaderbaar is, best kloppen. Als dat wel zo is dan maakt God zich
bekend en is Hij steeds aan het helpen en bekrachtigen. Toch is dat niet
wat veel leerstellingen voor ogen hebben, vaak gaat het erover dat God
boos is en tevreden gesteld moet worden. God wordt daarin weergegeven
als veeleisend en de mens schiet dan tekort. Maar als je de verhalen leest
die in de Bijbel staan, lijkt God heel anders dan we misschien van Hem
zouden verwachten. Het blijkt overigens dat niet alleen de oude Grieken
vinden dat God eigenschappen zou moeten hebben die Hem onbeperkt
maken. Over het algemeen merk je dat, als mensen over God nadenken,
ze vinden dat Hij niet belemmerd mag worden door de dingen die zij als
een beperking ervaren. Daarom bestaat de neiging om de Bijbel te lezen
met de verwachtingen die we over God hebben in ons achterhoofd. God
moet dan vervolgens aan die verwachtingen voldoen. Dat leidt
natuurlijk al snel tot teleurstellingen. Het is belangrijk om je te realiseren
dat dergelijke eigenschappen, waar God dan aan zou moeten voldoen,
Hem eigenlijk juist een beperking opleggen. Dat klinkt tegenstrijdig
maar als je bijvoorbeeld eist dat God alles moet weten betekent het
automatisch dat God ook niets mag vergeten. Ook kan Hij dan niet van
gedachten veranderen. Het zou natuurlijk prettig zijn als God dat zelf
mag bepalen.
Maar wat wil God dan en waarom doet Hij de dingen die in de Bijbel
beschreven staan? Waarom stelt God mensen vragen zoals in 1 Koningen
3:5? Daar staat: ‘Te Gibeon verscheen de Here aan Salomo des nachts in
een droom, en God zeide: Vraag; wat zal Ik u geven?’ Waarom zou God
zich zo kwetsbaar maken dat wat er gaat gebeuren, mede afhangt van
wat mensen doen? In 2 Samuel 24 geeft God een keuze aan David. Er
staat dat God David tegen het volk opzet door hem een volkstelling te
laten doen omdat God weer eens boos is op Israël. Toen David het volk
telde deed hij daar ruim negen maanden over maar toen hij ermee klaar
was, kreeg hij spijt want hij laadde daarmee Israël met een schuld op.
Vervolgens zegt God dat David mag kiezen hoe God het volk zal straffen,
de profeet Gad geeft dat aan hem door. David kiest dan dat er de pest zal
uitbreken en niet dat hij door zijn vijanden op de vlucht gejaagd zou
worden. Hij vond dat de beste keuze want volgens vers 14 wil David
liever in de handen van God vallen: ‘Toen zeide David tot Gad: Het is mij
zeer bang te moede; laat ons toch vallen in de hand des Heren, want zijn
barmhartigheid is groot; maar laat mij niet vallen in de hand der
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mensen.’ Inderdaad vindt God het al snel weer genoeg. God zegt dat
David een dorsvloer moet kopen en er een altaar op moet bouwen. In
vers 25 staat er dan: ‘En David bouwde daar een altaar voor de Here en
bracht brandoffers en vredeoffers. Toen liet de Here Zich verbidden ten
gunste van het land, en de plaag werd van Israël weggenomen.’
Het is één van de vele merkwaardige verhalen die in de Bijbel staan. Het
is geen wonder dat er zoveel verschillende leerstellingen zijn, het is maar
net hoe je de Bijbel wilt lezen. Om een éénsluidende conclusie te trekken
is daardoor een bijzondere uitdaging. Voor elke theorie over God is er wel
een Bijbeltekst te vinden die hem tegenspreekt. Maar ja, hoewel een
theorie over God bedenken best een goed idee is, lukt het waarschijnlijk
niet om Hem daarin te vangen. Het is net als mijn eigen vrouw, als ik
haar in een theorie zou willen beschrijven doet ze net weer iets wat niet
in die theorie past. Ik denk ook niet dat ze wil dat ik haar behandel
gebaseerd op een theorie. Ik denk dat ze wil dat ik haar ken en dat ze zich
gekend voelt. Ik denk dat ze wil dat ik me over haar verwonder. Als ik dat
doe dan zie ik licht in haar ogen schijnen. Daar verwonder ik me dan
weer helemaal opnieuw over.
Toch is het niet moeilijk te concluderen dat God in de Bijbel wat
eigenzinnig en veeleisend overkomt. Zeker als je zo’n beeld van God voor
ogen hebt. Maar als we Psalm 86 erbij nemen, staat er in vers 15 en 16
‘Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk
aan goedertierenheid en trouw. Wend U tot mij en wees mij genadig,
verleen uw knecht uw sterkte, verlos de zoon van uw dienstmaagd.’
Zoiets staat ook in Exodus 15:13 ‘Gij leiddet in uw goedertierenheid het
volk dat Gij verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige
woonstede.’ Dan ziet het er toch allemaal heel positief uit; God is goed en
geeft kracht.
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Hoofdstuk 4
Het is best een verrassing om te ontdekken dat God een vraag stelt aan
Salomo (2 Kronieken 1:7) en dat Hij het antwoord echt wil weten, vooral
als je altijd al gedacht hebt dat God alles weet. Het is lastig om te lezen
dat God, nadat Hij met Abraham gesproken heeft, wil afreizen naar
Sodom en Gomorra (Genesis 18:20-21) om te kijken wat er precies aan de
hand is. Als je aanneemt dat God overal tegelijk is, kan zoiets eigenlijk
niet. In de Bijbel staat ook dat al de haren op je hoofd door God zijn geteld
en David zegt dat God bij hem is, waar hij ook heengaat. Zo lijkt de Bijbel
zichzelf tegen te spreken en is de verwarring compleet. Dan maar een
selectieve Bijbel uitleg hanteren? Wil je graag dat God vindt dat mensen
niets goed kunnen doen, wel dan is de tekst van Jesaja 64:6b ‘al onze
gerechtigheden als een bezoedeld kleed’ misschien geschikt. Of wil je
graag dat God alles goed vindt wat mensen doen? Dan is de tekst in
Psalmen 103:3a wellicht een mooie tekst: ‘die al uw ongerechtigheden
vergeeft’.
Het ligt er vaak aan met welke vooronderstellingen je de Bijbel leest en
wat je wilt dat de Bijbel zegt over God. Als je een leerstelling hebt over
God kun je vast wel een paar teksten vinden die je theorie ondersteunen.
Desnoods gebruik je alleen een klein stukje van die tekst. Zo zijn er door
de eeuwen heen al heel wat Bijbel uitleggingen bedacht om de problemen
van die specifieke tijd het hoofd te bieden. De taal waarin de Bijbel
geschreven is, heeft woorden die op verschillende manieren gebruikt
kunnen worden en daardoor kun je de accenten anders leggen om een
andere uitleg te suggereren. Ook kun je woorden een andere lading geven
waardoor je de bedoeling ervan kunt beïnvloeden. Natuurlijk wil ik in
mijn verhaal het accent leggen op een relatie met God en ook dat Hij
helpt. Als je het verbond dat God met de Israëlieten heeft gesloten
bekijkt, is het niet moeilijk om dat te zien. Maar als je wilt dat God alleen
maar bezig was om de Israëlieten te verwijten dat ze alles steeds verkeerd
deden, kun je dat er ook in lezen. Het is maar net wat je probeert te
bewijzen.
De drijfveer voor mijn onderzoek is geweest om te begrijpen wat Jezus nu
bedoelde, toen Hij tegen me begon te praten. Toen Hij reageerde op mijn
uitroep “Wat moet ik nou” met “Maar Ik ben er toch”, was ik alleen maar
heel verbaasd en zijn licht geïrriteerde toon heb ik toen wel geregistreerd
maar niet begrepen. Ook heb ik, toen ik in de Bijbel ging lezen en op
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bladzijde drie strandde, naar heel veel mensen geluisterd die iets over
God te vertellen hadden en ik wilde echt onderzoeken hoe het nu
allemaal in elkaar zit. Ik was niet bezig om mezelf wijs te maken dat God
een soort hulpje zou moeten zijn en vervolgens proberen dat met
Bijbelteksten aannemelijk te maken. Het was een echte zoektocht naar
antwoorden. In die zoektocht kwam ik verbazingwekkende dingen
tegen. Zo hebben mensen die God niet kenden zoals de Israëlieten God
leerden kennen toen Hij een verbond met hen sloot, veel invloed gehad
op hoe je zou moeten geloven en wat dat nu precies zou betekenen.
Als je alleen binnen een bepaalde geloofsrichting kijkt, kom je niet veel
tegengestelde meningen tegen. Dat is logisch, het hele idee van een
geloofsrichting is ook dat mensen er daar hetzelfde over denken. Zo’n
geloofsrichting noem je een denominatie. De leerstellingen binnen een
denominatie worden, als het goed is, door iedereen onderschreven. Als je
andere dingen ontdekt over het geloof is daar vaak geen ruimte voor
binnen deze denominatie. Mensen zijn dan eigenlijk gedwongen om een
nieuwe denominatie te starten. Johannes Calvijn en Maarten Luther
hebben bijvoorbeeld, in de jaren na 1510, nooit een nieuwe
geloofsrichting willen beginnen maar wilden de gebruiken van de
Rooms-Katholieke kerk in die tijd ter discussie stellen. Dat viel niet in
goede aarde en het heeft weinig gescheeld of Calvijn had hetzelfde lot
ondergaan als Johannes Hus, die eindigde zo´n honderd jaar daarvoor
(in 1415) op de brandstapel. Toch heeft Calvijn op zijn beurt er weer aan
bijgedragen dat Servatius (of wel: Michael Servet), een tijdgenoot van
hem, ook op de brandstapel belandde. Hij had weer leerstellingen die
Calvijn niet bevielen. In die tijd ging dat zo, als je afweek van de
gevestigde dogma’s was je je leven niet zeker. Dan werd je ook wel ‘een
ketter’ genoemd. Dat had grimmige gevolgen.
Toen ik onderzocht wat allerlei andere geloofsrichtingen allemaal zeiden
te geloven, viel ik van de ene verbazing in de andere. Meestal blijken ze er
diep van overtuigd te zijn dat ze het enig juiste stelsel van leerstellingen
hanteren. Die worden met verve uitgedragen en waar andere
denominaties voor staan, daar hebben ze het liever niet over. Vaak is de
ene denominatie uit een andere voortgekomen en zijn veel van de
nieuwe leerstellingen een tegenreactie op de oude. De oude denominatie
‘verkettert’ dan vervolgens de nieuwe. Het wordt dan behoorlijk
ingewikkeld om nog te begrijpen wat nu waar is en wie er gelijk heeft.
Gewoonlijk heeft geen van beiden gelijk, vooral ook omdat het daar
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eigenlijk niet om gaat. Belangrijker is het om te proberen vooruit te
komen in het zicht op wie God nu echt is en daar past ‘gelijk hebben’
helemaal niet in. Het is wel makkelijker om terug te kijken en te
ontdekken dat veel leerstellingen als doel hebben om verbondenheid in
een gemeenschap aan te brengen zodat mensen er zich veilig in voelen.
Zo kun je zekerheden scheppen in een onzekere wereld. Na verloop van
tijd kan dat weer beknellend gaan aanvoelen en zoeken mensen weer
naar meer ruimte in de beleving van hun overtuigingen.
Inmiddels is er een enorme hoeveelheid geloofsrichtingen ontstaan. Het
is opvallend dat het steeds minder goed lukt om op deze manier grote
groepen mensen in een geloofsgemeenschap samen te voegen. In onze
tijd is het ook minder noodzakelijk om een gemeenschap te vormen
omdat we elkaar, oppervlakkig gezien, minder nodig hebben.
Tegenwoordig zeggen we weleens dat het prettig is dat de buren een
oogje in het zeil houden als we op vakantie zijn, maar vroeger kon je
eenvoudig niet overleven als je geen buren had. Elkaar helpen was een
bittere noodzaak. Vandaar dat mensen vroeger erg onrustig werden als
er ‘andersgelovigen’ in hun omgeving leefden. Daar kon je immers niet
van op aan. Als je uitgaat van een stabiele situatie valt het nog mee maar
als er grote veranderingen zijn ontstaat er onrust. Een voorbeeld valt te
halen uit mijn eigen achternaam. Het suggereert dat mijn afkomst ligt bij
de hugenoten, die leefden in Frankrijk. Tijdens de Reformatie na het jaar
1510 werd Europa verscheurd in twee delen. De heersers in Frankrijk
had ervoor gekozen om bij de oude denominatie te blijven. De hugenoten
waren protestants geworden, de nieuwe denominatie. Op een bepaald
moment moest deze groep mensen vluchten omdat ze massaal
omgebracht werden omdat zij de ‘andersgelovigen’ waren. Ze vonden
een veilige plek ten noorden van de grote rivieren die dwars door
Nederland stromen. Daar hadden ze namelijk gekozen om bij de nieuwe
denominatie te horen. Zo is Europa door de Reformatie in twee stukken
gedeeld. Het is niet zo dat Rooms-Katholieken en Protestanten strikt
gescheiden zijn gaan wonen maar in het zuiden zijn mensen overwegend
Rooms-Katholiek gebleven en in het noorden is de Protestantse
beweging meer doorgedrongen. Alle details van de Reformatie zijn best
complex, zo is de Reformatie in Nederland juist onder de grote rivieren
begonnen en waren er veel belangen die door elkaar liepen waaronder
zelfs ook politieke belangen. Het woord Protestants herinnert nog aan de
oorsprong van de Reformatie, een protest tegen de Rooms-Katholieke
kerk.
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In ieder geval heb ik mijn antwoord gevonden. Jezus zei “Maar Ik ben er
toch” omdat Hij er was om me te helpen. Dat was nog niet echt tot me
doorgedrongen in deze eerste fase van mijn leven, hoewel ik wel ergens
het gevoel had dat ‘het geloof’ me hielp. Daarom was Jezus ook wat
stellig. Grappig genoeg hoorde ik wel elke zondag in de kerk dat God
helpt, de dominee opende de dienst altijd hetzelfde: hij stak een hand
omhoog en zei: “Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde
gemaakt heeft.” Dat is een Bijbeltekst uit Psalm 124:8. Daarna werd er
gezongen, de mededelingen werden gedaan en de collecte werd
opgehaald. Misschien was het niet echt tot me doorgedrongen omdat ik
weinig van die hulp merkte. In een denominatie is het natuurlijk ook
lastig om dat concreet te krijgen. Dan het tweede deel van mijn
openbaring, Jezus sprak de vijf woorden die uit twee zinnen bestonden.
Die kwamen vervolgens in me. Dat was dus concreet de hulp die Jezus
me gaf. Het was natuurlijk wel suf dat ik niet begreep wat er gebeurde.
Niet dat het echt uitmaakte natuurlijk, de woorden van Jezus hielpen me.
Of ik dat nu begreep of niet.
Natuurlijk had ik mijn hele leven over de Jezus uit de Bijbel gehoord.
Maar ik had er geen idee van dat die Jezus ook tegen me zou gaan praten.
Ik heb me daarna vaak afgevraagd hoe dat nu zit. Vooral omdat er daarna
weinig meer gebeurde. Ik dacht na over wat er in de Bijbel staat en
waarom dat in onze tijd relevant zou zijn. Het heeft een hele tijd geduurd
voordat ik besefte dat juist in de Bijbel staat hoe relevant het is. Het hele
verhaal over Jezus is een kantelpunt in de menselijke geschiedenis,
daarna is alles anders geworden. Het duurde lang voordat ik dat zag
omdat het erg verstopt zit in het verhaal. Je hebt eigenlijk een
openbaring nodig om het te snappen. Dat deed Jezus ook in de Bijbel, in
Lucas 24:45 staat: ‘Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften
begrepen.’ De mensen over wie het gaat hadden hem jarenlang op de voet
gevolgd. Tot dan toe snapten ze er ook weinig van. Zelfs de Israëlieten
van die tijd waren in opperste verwarring over wie Jezus nu was en wat
Hij aan het doen was. Jezus zelf vertelde dat ook eigenlijk niet, Hij liet ze
maar wat raden.
De verwarring wordt nog groter als je bedenkt dat mensen, lang nadat
het verhaal over Jezus was afgerond, nadachten over hoe dit verhaal nu
in elkaar zit en daar hun eigen conclusies uit getrokken hebben. Ze
hadden geen koppeling met de geschiedenis van het volk Israël en dat is
van groot belang om te snappen wat Jezus nu eigenlijk gedaan heeft en
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wie Hij was. Neem nu gelijk maar even de naam Jezus. Dat was niet zijn
naam toen hij op aarde rondliep, dat was Jeshua, een Hebreeuwse naam.
Het woord Jezus is ontstaan uit een transliteratie, de Hebreeuwse letters
zijn omgezet in Griekse letters. Dan krijg je Ièsoes. Daar komt in onze taal
de naam Jezus uit voort. Dat is belangrijk want het geeft namelijk al een
aanwijzing over wat Jezus kwam doen. Jeshua betekent namelijk ‘JHWH
redt’. Dat is een eigenschap van God, net zoals dat God helpt. In Psalm 7:2
staat bijvoorbeeld: ‘Here, mijn God, bij U schuil ik, verlos mij van al mijn
vervolgers en red mij.’ Voor het gemak blijf ik maar gewoon de term
‘God’ gebruiken voor JHWH en het woord ‘Jezus’ voor de naam ‘Jeshua’.
Als je ‘Hij’ of ‘Hem’ gebruikt in referentie tot God, gebruik je een
hoofdletter. De Bijbel doet hetzelfde als het over Jezus gaat.
God wilde dus iets doen voor het volk Israël, Hij stuurde een redder. Er is
wel iets vreemds met Jezus aan de hand, het staat in Lucas 1:31-35 (een
engel praat tegen Maria) ‘En zie, gij zult zwanger worden en een zoon
baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon
des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon
van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob
heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. En
Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang
met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige
Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u
overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon
Gods genoemd worden.’
Nu wordt Adam ook een zoon van God genoemd maar die is door God
geschapen. Er is eigenlijk maar één persoon uit de hele
wereldgeschiedenis die door de heilige Geest verwekt is en dat is Jezus.
Wat dat betekent zal van groot belang zijn in het verhaal over Jezus. De
engel zegt ook dat Jezus koning zal worden, dat is minstens zo belangrijk.
Toch blijft dit allebei onderbelicht als het verhaal zich verder ontvouwt
en het lijkt wel of het expres verstopt wordt. De Israëlieten hadden al in
het Oude Testament een profetie gehad over een komende koning, dat
staat in Micha 1:1 ‘En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de
geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn
over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der
eeuwigheid.’ Juda is een streek in Israël, genoemd naar een zoon van
Jakob. Betlehem is ook de plaats waar David geboren is. Jezus werd
inderdaad in Betlehem geboren: Lucas 2:1-3 ‘En het geschiedde in die
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dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele
rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst
plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen
op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef
trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van
David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van
David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat
de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar
eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een
kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.’
Toen Jezus begon met zijn publieke optreden was Hij dertig jaar oud en
iedereen dacht toen dat Hij gewoon een zoon van Jozef en Maria was en
in Nazareth geboren. Dat leidde tot verwarring, in Lucas 4:22b staat: ‘en
zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef?’ en ook staat er in Johannes 7:4143 ‘Anderen zeiden: Deze is de Christus; weer anderen zeiden: De
Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet, dat de Christus
komt uit het geslacht van David en van het dorp Betlehem, waar David
was? Er ontstond dan verdeeldheid bij de schare om Hem’. Die
verdeeldheid is typerend, je ziet het in onze tijd ook als het over Jezus
gaat.
In de laatstgenoemde tekst staat trouwens het volgende belangrijke punt
over Jezus. Er wordt daar besproken of hij ‘de Christus’ is. In het
Hebreeuws staat daar ‘de Messias’. Dat is geen transliteratie, het woord
Christus en Messias betekenen allebei hetzelfde; ‘de gezalfde’. Een
gezalfde is iemand die met olie is ingewreven. Dat klinkt wat vreemd
maar in de Bijbel is dat een belangrijke gebeurtenis. Er werd dan een paar
liter olijfolie, met een aantal speciale ingrediënten erbij, over iemand
uitgegoten met als doel hem in te stellen als priester of als koning. Als
priester: Leviticus 8:12 ‘Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van
Aäron, en hij zalfde hem om hem te heiligen.’ Aäron was de broer van
Mozes, de eerste hogepriester. Hij kreeg toegang tot het ‘heilige der
heilige’ in de tabernakel. Daar woonde God en er zaten overigens geen
ramen in. Misschien wist Salomo daarom dat God graag in het donker
woonde. Als koning: 1 Samuël 16:13a ‘Samuël nam de oliehoorn en
zalfde hem te midden van zijn broeders.’ Dat gaat over David. Als David
gezalfd wordt als koning gebeurt er iets opmerkelijks: 1 Samuël 16:13b
‘Van die dag af greep de Geest des Heren David aan.’ Daarna doet God
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voor David hetzelfde als wat Hij deed voor Abraham, Isaak en Jakob: 1
Samuël 18:14 ‘En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de Here
was met hem.’ Het duurde nog wel een hele tijd voordat David eindelijk
echt koning werd.
Over Jezus staat niet in de Bijbel dat Hij ook met olie overgoten wordt.
Toch wordt Hij steeds ‘de Christus’ genoemd. Dat komt omdat Hij niet
met olie is gezalfd maar met de heilige Geest: Handelingen 10:38 ‘van
Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft
gezalfd.’ Nu heeft Jezus ongeveer hetzelfde als David: Lucas 4:18 ‘De
Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft’.
Jezus zelf was aanvankelijk heel duidelijk over wie hij was en Johannes
de Doper zei over Jezus: Marcus 1:7 ‘En hij predikte en zeide: Na mij komt,
die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben,
nederbukkende, los te maken.’ God zelf was zo mogelijk nog duidelijker,
in zowel Mattheüs, Marcus, Lucas als Johannes staat beschreven dat God
erover sprak. Bijvoorbeeld in Lucas 3:22 ‘en de heilige Geest in
lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een
stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn
welbehagen.’ Dat is ook wat de engel tegen Maria zei toen Jezus verwekt
zou worden, uit de heilige Geest. Natuurlijk is het bijna onmogelijk om te
begrijpen wat dat nu is, dat de heilige Geest op Jezus neerdaalt en ook dat
hij door de heilige Geest verwekt is. In Genesis 1:2b-3 staat een kleine
aanwijzing: ‘en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er
zij licht; en er was licht.’ Het lijkt erop dat voordat God iets zegt, de Geest
van God beweegt.
Overal in de Bijbel komt je de heilige Geest tegen. In Psalm 51:13 zegt
David al: ‘verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest
niet van mij’. Hij is met God in de problemen gekomen en vervolgens is
het belangrijkste voor hem dat God de heilige Geest niet bij hem
wegneemt. Jesaja 63:11b heeft het bijvoorbeeld over de heilige Geest:
‘Waar is Hij, die zijn heilige Geest in hun binnenste gaf?’ Johannes de
Doper had de heilige Geest, al voor zijn geboorte: Lucas 1:13-15 ‘Maar de
engel zeide tot hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is
verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren en gij zult hem de
naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen
zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de
Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest
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zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan’. Elisabet
had ook te maken met de heilige Geest: Lucas 1:41 ‘En toen Elisabet de
groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar
schoot, en Elisabet werd vervuld met de heilige Geest.’ Zij begint gelijk te
spreken: Lucas 1:42a ’En zij riep uit met luider stem en sprak’. Daarop
sprak ook Maria, over de grote dingen die God aan haar had gedaan.
Maria en Elisabet waren familie van elkaar en Johannes de Doper was
verwekt na een bezoek van dezelfde engel bij de man van Elisabet,
Zacharias. Maria heeft drie maanden bij Elisabet gelogeerd.
Er gebeuren veel wonderlijke dingen rondom de start van het leven van
Jezus, zo is Maria te jong om kinderen te krijgen (ze had geen omgang
met een man) en Elisabet te oud. Dat niet zwanger kunnen worden is wel
een thema bij God, dat speelde ook bij Abraham Isaak en Jakob. In mijn
eigen leven is dat ook een thema. Mijn vrouw kan namelijk ook niet
zwanger worden. Medisch gezien zijn er weinig opties, want ze heeft
geen eisprong door een te hoge hormoonspiegel en inmiddels is er geen
eicel weefsel meer. God heeft daar al veel dingen in gesproken, ook via
andere mensen en mijn vrouw maakt wel eens grapjes; ze gaat via
Elisabet naar Sara’s leeftijd zegt ze dan. De situatie zelf is overigens niet
erg grappig, maar het is wel opmerkelijk dat God vaak het onvruchtbare
neemt en er iets wonderlijks mee doet, dat valt mij in het algemeen op.
Dat Jezus aanvankelijk ook heel duidelijk was over wie Hij was staat in
Lucas 4:14-21 ‘En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar
Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. En Hij leerde
in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazaret,
waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de
sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En Hem werd
het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek
geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren
is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie
te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te
verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden
in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna
sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen
van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te
zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.’ Ik zou zeggen:
hij kwam om te helpen. De reactie van de mensen was aanvankelijk
instemmend maar sloeg al snel om naar verwondering en ze vroegen
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zich af waar Jezus nu vandaan kwam. Dat Jezus best behoorlijk pittig kan
zijn blijkt hier ook. Hij zegt iets wat irritatie opwekt. In Nazaret, waar hij
geboren was, zouden ze hem toch niet ontvangen en ook niet de hulp die
hij te geven had. Net zoals in de tijd van de profeten Elia en Elisa, die
hadden hetzelfde probleem, zo vertelde Jezus. Daar reageerden de
mensen behoorlijk boos op en daarna zie je dat Jezus Zijn hulp geeft aan
iedereen die het wil ontvangen maar er niet veel inhoudelijks meer over
zegt.
De hulp die Jezus geeft is overigens aanzienlijk, Lucas 4:38-39 ‘Daarna
stond Hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. De
schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en zij
riepen zijn hulp voor haar in. En hij ging aan het hoofdeinde staan en
bestrafte de koorts en deze verliet haar.’ Jezus begint opmerkelijke
dingen te doen, Lucas 5:12-13 ‘En het geschiedde, toen Hij in een van de
steden was, zie, daar was een man, vol melaatsheid. Toen hij Jezus zag,
wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte Hem, zeggende: Here, indien
Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit, raakte hem aan
en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond verliet hem de melaatsheid.’
Jezus probeerde er ook voor te zorgen dat het niet teveel opviel wat Hij
allemaal deed maar dat lukte niet erg: Lucas 5: 14-16 ‘En Hij gebood hem
het aan niemand te zeggen, maar (zeide Hij) ga heen, toon u aan de
priester en breng het offer voor uw reiniging, gelijk Mozes
voorgeschreven heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht over
Hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te
horen en zich te laten genezen van hun ziekten. Doch Hij trok Zich terug
in de eenzame plaatsen om te bidden.’
Jezus deed nog meer wonderlijke dingen zoals in Lucas 5:4-6 ‘Toen Hij
opgehouden had met spreken, zeide Hij tot Simon: Ga naar diep water en
zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en zeide: Meester,
de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar
op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen zij dit gedaan hadden,
haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te
scheuren.’ Op een bepaald moment was er een storm terwijl Jezus met
een groep mensen in een bootje zat en ze dreigden te vergaan. Jezus lag te
slapen en ze moesten hem wakker maken. Dan staat er in Marcus 4:39
‘En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg,
wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.’
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Hij raakt ook steeds in conflict met de ‘schriftgeleerden en de Farizeeën’
als hij iemand helpt: Lucas 6:6-11 ‘Op een andere sabbat geschiedde het,
dat Hij in de synagoge ging en leerde. En daar was iemand, wiens
rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de Farizeeën
letten op Hem, of Hij op de sabbat genas, om een aanklacht tegen Hem te
vinden. Maar Hij kende hun overleggingen en zeide tot de man, wiens
hand verschrompeld was: Sta op en ga in het midden staan. Hij stond op
en ging staan. En Jezus sprak tot hen: Ik leg u de vraag voor, of het
geoorloofd is op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te
redden of verloren te doen gaan. Toen zag Hij hen allen rondom Zich aan
en zeide tot hem: Strek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand werd
weder gezond. En zij raakten volkomen hun verstand kwijt en spraken er
met elkander over, wat zij Jezus doen zouden.’
De schriftgeleerden en de Farizeeën waren een groep mensen die Jezus
voortdurend dwars zaten en ze waren de heersende klasse in Israël. Jezus
had geen goed woord voor ze over omdat ze onecht waren: Mattheüs
23:27-28 ‘Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij
gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van
binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij,
van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt
gij vol huichelarij en wetsverachting.’ Ze probeerden zich strikt aan de
wet van Mozes te houden maar waren vooral bezig dat er aan de
buitenkant goed uit te laten zien. Dat vonden ze erg belangrijk en ze
verplichtten andere mensen om zich ook zo te gedragen. Dat maakte op
Jezus niet veel indruk, Hij deed vaak expres iets waar de Farizeeën een
hekel aan hadden, in dit voorbeeld dus iemand genezen op de Sabbat, een
rustdag waarop niet gewerkt mocht worden. Ze zijn uit op de ondergang
van Jezus en dat lijkt ze aanvankelijk ook te lukken. Ze spelen uiteindelijk
tegen wil en dank een beslissende rol in de vervulling van ‘en de Here
God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning
over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap
zal geen einde nemen.’
Jezus is dus gezalfd met de heilige Geest om te kunnen redden en Hij is
onderweg om koning over Israël te worden. Hoe dat gebeurt en wat dat
betekent is weer erg verborgen in het verhaal en zit vol met onverwachte
wendingen.
Hoofdstuk 5
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Voordat we verder kunnen met dat verhaal is het nodig een bepaald
onderwerp te bespreken. Dat heb ik zo lang mogelijk uitgesteld. De reden
daarvoor is dat zodra je erover begint, er direct een beeld ontstaat dat
eigenlijk niet klopt. Toen ik opgroeide heb nog nooit een preek gehoord
zonder dat onderwerp erin. Het leek wel alsof je er niet omheen kon. Bij
de uitleg ervan kreeg ik een soort vaag schuldgevoel, daar was bijna niet
aan te ontsnappen. Ik heb er lang over gedaan om er een beetje los van te
komen. Toen mijn onderzoek goed op gang kwam ontdekte ik dat,
hoewel het aan de oppervlakte overduidelijk leek te zijn, er nogal wat
haken en ogen aan het onderwerp zaten.
Dat onderwerp is het begrip ‘zonde’. Het woord komt ongelofelijk veel in
de Bijbel voor en het lijkt inderdaad wel of alles daar om draait. In de
preken die ik hoorde was het altijd iets waardoor je een soort stempel
‘slecht’ op je voelde. Dat leverde een bedruktheid op die ik een beetje
probeerde te negeren maar die er op de achtergrond toch altijd was. Het
was iets waar je je best voor moest doen het niet te ‘doen’ maar wat het
nou precies was, werd mij niet echt duidelijk. Het had een bepaalde
beladenheid die ervoor zorgde dat je zeker niet te overmoedig over wilde
komen. Als ik erop terugkijk vraag ik me af wat dat verlammende gevoel
me nu eigenlijk heeft opgeleverd. Het enige wat ik kan bedenken is dat
het me op een bepaalde manier afremde. Zowel in het positieve als in het
negatieve. Ik was behoorlijk braaf als ik dat van mezelf mag zeggen maar
ik begreep ook niet goed waarom en hoe ik voor mezelf op moest komen.
In mijn kindertijd betekende het begrip zonde vooral de ‘verkeerde
dingen’ die je doet. In mijn jeugd probeerden we te praten over ‘je doel
missen’. Wat het precies betekende kwam in beide gevallen niet echt
naar voren. Ik probeerde in mijn vroege jeugd wel eens als ik in bed lag,
met God de dag door te spreken. Het voelde als een soort bidden en ik
vertelde dan min of meer aan God wat er die dag gebeurd was en
natuurlijk over ‘mijn’ zonde. Als ik zo praatte over wat ik die dag gedaan
had veranderde het woord in: zonden. Vervolgens moest God mijn
zonden dan ‘vergeven’. Naar wat ik begrepen had betekende het dat God
je die zonden dan niet zou aanrekenen. God zou net doen alsof ze het niet
gebeurd waren. Toen ik dat al jaren deed bekroop me het gevoel dat ik
niet zo goed meer wist wat mijn zonden nu eigenlijk waren; ik stond op,
ging naar school, kwam thuis en na het eten deed ik mijn huiswerk en
daarna keek ik tv. Als ik daarin probeerde te zoeken naar de ‘slechte
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dingen’ kostte het me moeite te vinden wat er dan zo slecht geweest was.
Ik vond dat een vreemde ervaring.
Mijn vader had altijd een blikje met dropjes in de woonkamer staan. Als
wij, ik en mijn zus, een dropje wilden, moesten we dat eerst vragen.
Meestal mocht dat en ging het blikje open. We keken erin en dan
moesten we beslissen welke we wilden want er was natuurlijk maar één
kans. Dan ging het blikje weer dicht. Als je dan toch het blikje
openmaakte zonder te vragen kwam er al wat spanning en het idee om er
dan een dropje uit te pakken was eigenlijk onverdraaglijk. Later kreeg ik,
als ik uit school kwam, een paar snoepjes en wat te drinken. Maar als
mijn moeder druk was en geen tijd had om me dat te geven, mocht ik het
zelf pakken. Natuurlijk pakte ik er dan een stuk meer. Het leverde me wel
wat spanning op maar dat viel best mee. Toen we wat ouder waren had
mijn vader ineens een heel pond drop voor mij en mijn zus meegenomen
en we mochten die op onze kamer zetten. Dat is maar één keer gebeurd
en we snapten niet precies waarom maar nu was het zaak om niet alles
tegelijk op te eten zodat we later nog iets over zouden hebben. Achteraf
werd duidelijk dat het mijn vader een goed idee leek zodat zijn eigen
dropjes pot niet steeds leeg was, maar het bleek niet echt te werken.
Je kunt je er natuurlijk een voorstelling van maken dat het zonde is om
niet eerst te vragen om een dropje. Dan doe je immers iets dat niet mag.
Dat valt natuurlijk in het niet vergeleken met een strafbaar feit plegen en
daardoor in aanraking komen met justitie. Mensen zoeken over het
algemeen de grenzen van hun mogelijkheden op en proberen er ook vaak
nog iets overheen te gaan. Als dat dan geen negatieve consequenties
heeft betekent het alleen maar dat je nog iets verder kunt gaan. Dus op
een bepaalde manier moet je wel grenzen hebben. Bij justitie ligt die
grens bij het schade doen aan anderen of aan jezelf, dat is voor hen reden
om in te grijpen. Voordat het zover komt zijn er natuurlijk al een hoop
grenzen overschreden. Hoewel er genoeg uitzonderingen zijn, hebben
mensen over het algemeen geen reden om elkaar zomaar te beschadigen.
We zijn tenslotte allemaal mensen en daarom vinden we het niet prettig
om anderen te zien lijden, daar willen we juist graag iets aan doen. Dus
om te komen tot het beschadigen van jezelf of anderen zijn er veel
eerdere stappen nodig, kleine stapjes die op zichzelf best redelijk lijken
maar waar de stap om de grens die justitie stelt te overschrijden, steeds
dichterbij komt. Als je die grens overgaat doe je duidelijk iets dat niet
mag.
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Toen ik wat ouder werd viel het mij op dat het begrip zonde, zoals het
aan mij gepresenteerd werd, toch wel wat verder ging dan dat. Het had
met mij als persoon te maken. Er was iets mis met mij. Ik werd
bestempeld als ‘een zondig mens’. Als ik daar nu op terugkijk ervaar ik
dat als een vorm van onderdrukking. Natuurlijk begrijp ik dat mensen in
bepaalde omstandigheden in staat zijn tot de meest afschrikwekkende
dingen en dat vrijwel niemand daar weerstand aan kan bieden. Ook snap
ik dat mensen hun eigen belangen gemakkelijk boven die van anderen
stellen en de neiging hebben het zichzelf zo gemakkelijk mogelijk te
maken, ook als dat ten koste gaat van hun omgeving. Verstandige
mensen weten dat en houden rekening met de belangen van anderen
want het is een goede manier om met elkaar samen te leven. Maar om als
uitgangspunt te stellen dat mensen ´verkeerd´ zijn, daar is iets mis mee.
Want alle mensen verlangen naar goede dingen, zelfs mensen die slechte
dingen doen. Die laatsten doen het vaak met een soort hoger doel voor
ogen, dat de middelen rechtvaardigt. Alleen, meestal verslechtert de
algemene situatie daardoor. Overigens is dat op het eerste gezicht nog
niet zo gemakkelijk te onderscheiden.
Het blijkt dat het begrip ‘zonde’ meerdere lagen heeft. Maar het is
bovenal een Hebreeuws begrip dat je niet zomaar in een nietHebreeuwse situatie kunt overnemen. Meestal wordt aangenomen dat
‘de eerste zonde’ door Adam gepleegd is. Toch staat het woord zonde pas
in de Bijbel in Genesis 4, bij het verhaal over de zoon van Adam, Kaïn.
Adam had iets gedaan dat van God niet mocht, zoveel is duidelijk. Maar
uit de tekst in Genesis 4:6-7 blijkt dat ‘zonde’ iets is buiten de mens, een
belager: ‘En de Here zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is
uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed
handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager
aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet
heersen.’
Het is een gekke uitspraak, God zegt tegen Kaïn dat hij moet heersen over
de zonde. Het idee past helemaal niet bij het uitgangspunt dat zonde iets
is wat je doet. Waar komt dat dan vandaan? Wel, God doet later
uitspraken tegen het volk Israël als: ‘de zonden die zij bedreven’ (1
Koningen 14:22b). Daarin is het toch iets wat mensen doen. Dat geeft
verwarring. Het komt doordat, zoals gezegd, zonde vooral een
Hebreeuws begrip is. Als je zoekt in de Bijbel in de periode na het verhaal
over Kaïn en voor het verhaal van Abraham en het volk Israël, kom je het
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woord zonde niet meer tegen. Dat lijkt een wat onbenullig detail maar
het blijkt dat deze periode zo’n tweeduizend jaar geduurd heeft. Als je
kijkt naar wat er gebeurt in die tussenliggende periode dan blijkt dat de
zonde, als een belager, diepe sporen heeft achtergelaten.
God had nog tegen Kaïn gezegd hoe hij met de zonde moest omgaan, hij
moest erover heersen. Dat moest alleen maar als hij niet goed handelde
want dan kwam de zonde hem belagen. Die zonde begeerde hem. Kaïn
sloeg het advies van God in de wind. Hij had grote ruzie met zijn broer
Abel omdat hij jaloers op hem was. Ze hadden namelijk allebei een offer
aan God gebracht, een deel van de opbrengst van hun harde werken.
Alleen, God had het offer van Kaïn niet aanvaard en het offer van Abel
wel. Waarom ze een offer brachten en waarom het ene wel en het andere
niet werd aanvaard, staat er niet bij. In ieder geval was Kaïn woedend.
Dat is nu gelijk het meest opmerkelijke, toen Adam en Eva in ‘de hof’
leefden bestonden jaloezie en boosheid helemaal niet. Ook zoiets als
afwijzing was er niet. Er hoefde ook niet gewerkt te worden met als doel
om te proberen te overleven. Adam en Eva hoefden helemaal niet te
overleven, er stonden overal vruchtbomen waar altijd vrucht aan zat.
Geen reden tot jaloezie. Het is moeilijk voor te stellen dat ze zelfs geen
idee hadden wat dat was. Maar alles werd anders toen ze kennis kregen
van goed en kwaad. Kaïn voelde zich benadeeld en dat kon hij alleen
maar voelen omdat hij wist wat ‘benadelen’ was. Hij voelde zich door
God benadeeld maar God vertelde hem dat hij niet goed gehandeld had.
Dat is heel herkenbaar. Mensen zijn over het algemeen beter in staat te
onderscheiden dat zij zich benadeeld voelen dan om te begrijpen dat ze
niet goed handelen. Maar ´niet goed handelen´ bestond ook niet in de
hof. Dat was overigens een plek op aarde die God had ingericht voor
Adam en Eva om in te leven.
In Romeinen 5:12a legt Paulus het uit: ‘Daarom, gelijk door één mens de
zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood’. Paulus
bedoelt met die ene mens: Adam. God had het ook gezegd: Genesis 2:17
‘maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet
eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.’ Nu is
Adam niet gestorven toen hij van deze boom at. Alleen, het leven was
moeilijk geworden omdat Adam moest gaan zwoegen om te kunnen
eten. Uiteindelijk stierf hij toch, maar hij werd wel 930 jaar oud. Zijn
zoon Abel werd niet zo oud omdat zijn andere zoon Kaïn uit jaloezie zijn
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broer doodde. Daardoor werd het leven voor Kaïn nog moeilijker. God
zegt daarna tegen hem: Genesis 4:12 ‘Wanneer gij de aardbodem
bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven’. Daarom
stichtte Kaïn ook een stad, waardoor hij handel kon drijven met anderen
die wel productief het land konden bewerken: Genesis 4:7 ‘En Kaïn had
gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch;
daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde deze stad naar
zijn zoon Henoch.’
Dat is dus wat de zonde doet, het maakt het leven zwaar en als je eraan
toegeeft wordt het leven nog zwaarder. Het is in de wereld gekomen
doordat Adam van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten
heeft. In het verhaal lees je dat Adam daar God de schuld van geeft en dat
is weer typisch iets wat de zonde doet, het is een belager waarover je
moet heersen maar net als Kaïn lukt het Adam niet om dat te doen en
legt hij de oorzaak van het probleem buiten zichzelf. Het wordt duidelijk
dat op het moment dat Adam van de boom van kennis van goed en
kwaad eet, de zonde actief wordt. Dat zie je tenminste in het verhaal naar
voren komen, Genesis 3:6b-7 ‘en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf
ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen
geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten
vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten.’ Dat kennis krijgen van
goed en kwaad was dus eigenlijk helemaal niet zo handig want daardoor
merkten ze dat ze kwetsbaar waren en ze probeerden daar iets aan te
doen. Dat uitte zich ook direct naar God toe, Adam verborg zich: Genesis
3:8 ‘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.’
Dat God wandelde in de avondkoelte in de hof is voor ons wat moeilijk
voor te stellen. We hebben de neiging om dat maar een beetje symbolisch
te nemen omdat het beeld dat we in het algemeen van God hebben daar
niet zo op aansluit. We denken dat God ver weg is. Maar dat is precies
wat de zonde doet, het brengt een afstand tussen God en mensen en dat
zie je direct gebeuren. In de volgende zin in het verhaal is God Adam
kwijt. Dat past alweer niet in het godsbeeld wat we in het algemeen
hebben, God kan natuurlijk niet iets niet weten. Dat komt in ieder geval
niet uit dit verhaal naar voren want God roept naar de mens: ‘Waar zijt
gij?’. Ineens blijkt Adam bang te zijn voor God. Ook God heeft plotseling
een probleem, Hij vindt het niet oké dat mensen net als Hij kennis
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hebben van goed en kwaad en Hij wil vervolgens niet dat ze van ‘de boom
des levens’ kunnen eten dus Hij zorgt ervoor dat Adam en Eva daar niet
meer bij kunnen door ze uit de hof te zetten. Wat die twee bomen in de
hof eigenlijk voor functie hebben is een groot raadsel. Het zorgt er ook
weer voor dat er aan dit verhaal een soort symbolische betekenis wordt
gegeven.
Als ik zelf het verhaal lees vraag ik mij af hoe lang Adam en Eva
onbezorgd in de hof hebben rondgelopen. En ook: kon het nu niet
anders? Waarom toch die boom waarvan ze niet mochten eten? Het was
waarschijnlijk ook niet in hen opgekomen om ervan te eten zonder een
handje geholpen te zijn door ‘de slang’ die in het verhaal een rol speelt en
Eva overhaalt. Waar kwam die nu weer vandaan? Of is dat misschien
dan toch symbolisch bedoeld? Waarom schaamden Adam en Eva zich
ineens voor elkaar? Waarom kent God goed én kwaad? Waarom zorgde
diezelfde kennis voor problemen bij Adam en Eva? En wat is nu die boom
des levens? Zo kun je nog wel even doorgaan. In ieder geval is de zonde in
de wereld gekomen.
Het is misschien moeilijk voor te stellen wat dat betekent, maar de zonde
in de wereld is heel concreet en altijd dichtbij. Het uit zich vooral in, hoe
ik het noem, gebrek. In onze maatschappij proberen we dat zo ver
mogelijk naar de achtergrond te dringen en we hebben nu
mogelijkheden die vroeger ondenkbaar waren die dat ‘gebrek’ wat op
afstand houden. Toch blijft het altijd aanwezig omdat het in de wereld is.
Ik was laatst in een openbare ruimte waar mensen konden douchen. Het
was buiten erg koud. Ik stond even te douchen en toen hoorde ik een
zware mannenstem achter me: ‘Nou, warm is anders’. Ik vond het een
goed voorbeeld. Een paar seconden later werd het water namelijk wel
warm. In openbare ruimtes zit er vaak een ringleiding aan de
verschillende douches die altijd op temperatuur is, alleen het water in
het laatste stukje naar de douchekop zelf koelt af. Daardoor duurt het
maar een paar seconden voordat je een warme douche hebt. Als je er
even over nadenkt snapt iedereen dat het een onvoorstelbaar privilege is
om stromend water te hebben en om warm water onder handbereik te
hebben is helemaal onvoorstelbaar. Om daar vervolgens onder te gaan
staan en het, nadat het over je lijf is gespoeld, zo weg te laten lopen is
eigenlijk ongekend. Stel je iemand voor die uit het verleden onze tijd was
binnengestapt en rillend van de kou naar binnen was gelopen en onder
deze douches was gaan staan. Hij had van verbazing niet geweten waar
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hij naar moest kijken en hij had zich gelijk zoveel beter gevoeld! Die paar
seconden waren hem waarschijnlijk niet eens opgevallen.
Nu gaat de klacht van die persoon, waarschijnlijk onbewust, niet over
het water dat niet warm werd. Als ik thuis onder de douche ga staan
duurt het bijvoorbeeld veel langer voordat het water warm is. Zijn klacht
ging over zijn eigen machteloosheid. Hij voelde zich machteloos om iets
aan zijn eigen ongewenste situatie te doen. De frustratie daarover zorgde
ervoor dat hij begon te mopperen. Toen het water direct warmer werd
zei hij alleen maar ‘o.’ Dat was eigenlijk een soort verontschuldiging voor
zijn ongeduld. Als hij had geweten dat het water snel warmer zou
worden had hij waarschijnlijk niet geklaagd. Dat gevoel van
machteloosheid bestond bijvoorbeeld niet in de hof waar Adam en Eva
waren. Ook was er geen doelloosheid, angst, depressie of wanhoop. Het
was een wereld waarin niemand waakzaam hoefde te zijn vanwege een
gebrek aan vertrouwen. Ze hoefden zich niet te beschermen tegen de
elementen en ziekten, rampen en angst voor de dood waren er niet.
Nu is het een beetje flauw om een soort volmaakte wereld die voorbij
gegaan is te presenteren waarin alles perfect was en het daarbij te laten,
daar heb je niet zo veel aan. Het gaat erom boven tafel te krijgen dat de
zonde in de wereld is. Behalve dat we nu wel rampen hebben en
geconfronteerd worden met ziekte en dood, is er nog iets dat meer
subtiel aanwezig is. Als we het verhaal van Adam en Eva nog eens
bekijken, lezen we dat Adam bang voor God werd omdat hij gemerkt had
dat hij naakt was. Vervolgens vroeg God aan hem wie hem dat verteld
had. Kennelijk wist Adam niet dat hij naakt was. Dat hij het daarna wel
wist, had alles te maken met het eten van de boom van kennis van goed
en kwaad. Zijn reactie is opmerkelijk: hij wil zich direct bedekken en
vervolgens verbergen voor God, uit schaamte en angst. Die twee
begrippen zijn direct gekoppeld aan falen en afwijzing. Als je dat in onze
tijd plaatst en om je heen kijkt kun je duidelijk zien dat het in de wereld
is. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die daar geen last van heeft.
Iedereen is er kwetsbaar voor en we proberen er maar zo goed mogelijk
mee om te gaan. Zo wordt duidelijk dat de wereld vol zit met de zonde.
Kaïn had er behoorlijk last van, hij voelde zich afgewezen en zocht een
oplossing voor zijn probleem. Hij dacht dat te kunnen doen door schade
aan te richten maar het bleek al snel dat zijn probleem er juist veel groter
door werd.
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Mensen hebben behoefte aan tegenstrijdige dingen, zo blijft er altijd iets
te wensen over en lijkt tevredenheid steeds net buiten bereik te liggen.
Bijvoorbeeld de behoefte aan veiligheid maar ook aan iets spannends.
Daar hebben we een attractiepark voor, of bijvoorbeeld voor de lol
parachutespringen. Ook willen ze een vertrouwde omgeving en
tegelijkertijd iets nieuws. Daarom gaan mensen op vakantie met hun
eigen caravan. Verder willen mensen zich liever zo weinig mogelijk
inspannen maar zich toch ook niet vervelen. Daar zijn bijvoorbeeld
spelletjes voor uitgevonden. Mensen zijn competitief maar ze willen ook
graag samenwerken. Een potje voetbal is dan een goed idee. Als je arm
bent wil je rijk worden en als je rijk bent, ben je weer bang om je rijkdom
te verliezen. Ik ken een verhaal over een ondernemer die heel succesvol
was geweest. Hij hoefde niet meer te werken en kon, volgens zijn eigen
zeggen, achter een cocktail gaan zitten. Vele cocktails later realiseerde hij
zich dat hij niet gelukkig was. Hij is weer gaan ondernemen en wel in een
vernieuwende sector met veel risico. Vervolgens werd het ondernemen
wel erg spannend, hij liep het gevaar om alles kwijt te raken. Toch voelde
hij zich nu gelukkiger. Zo lijkt het leven steeds een worsteling te blijven.
Dat komt door de zonde in de wereld; ook als je genoeg te eten hebt,
voldoende kleren en een plek om te schuilen tegen de regen, blijft er toch
iets knagen. Het lijkt erop dat er aan nog iets gebrek is in het leven, het
heeft te maken heeft met een gevoel van ontheemd zijn, een gebrek aan
vrede en rust. Het moet wel te maken hebben met de schaamte en angst
die door de zonde in de wereld zijn gekomen.
Als we verder kijken naar het verhaal over Adam en Eva, blijkt God toch
iets anders te doen dan Hij aanvankelijk zegt. In Genesis 2:17 staat: ‘maar
van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten,
want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.’ Toch
blijven Adam en Eva nog lang leven, in plaats daarvan zegt God onder
andere dat alles moeite zal gaan kosten. Daarbij geeft God hen ook nog
iets: Genesis 3:21 ‘En de Here God maakte voor de mens en voor zijn
vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.’ Ook voor Kaïn
doet God iets: Genesis 4:15b ‘En de Here stelde een teken aan Kaïn, dat
niemand, die hem zou aantreffen, hem zou verslaan.’
Verderop in het verhaal, zo’n 1650 jaar later, als we bij Noach zijn beland
zegt God iets wat nogal definitief is: Genesis 6:5-7 ‘Toen de Here zag, dat
de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,
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berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het
smartte Hem in zijn hart. En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik
geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee
en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt
Mij, dat Ik hen gemaakt heb.’ Vervolgens staat in de volgende regel, vers
8: ‘Maar Noach vond genade in de ogen des Heren.’ Vreemd genoeg helpt
God Noach om de ramp toch te overleven, samen met zijn familie en ook
een aantal dieren. Het lijkt erop dat God met name bezig is met wat de
zonde aanricht, bij Adam en Eva bedekt Hij hun schaamte en Kaïn geeft
Hij bescherming. Met Noach maakt Hij een nieuw begin.
Als we verder zoeken in de Bijbel komen we bij het verhaal van Abraham
terecht. Hier wordt voor het eerst weer het woord ‘zonde’ gebruikt. Het
gaat over Sodom en Gomorra, God hoort daar geen goede verhalen over.
Genesis 18:20 ‘Daarop zeide de Here: Het geroep over Sodom en Gomorra
is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar.’ Wat opvalt is
dat God even daarvoor een verbond heeft gesloten met Abraham. God
voelt zich nu blijkbaar genoodzaakt Zijn plan om Sodom en Gomorra te
verwoesten, te delen met Abraham. Vervolgens gaat Abraham in
onderhandeling met God om de steden te redden als er nog er
‘rechtvaardigen’ in te vinden zijn. Het lijkt er een beetje op dat de zonde
een soort onkruid is dat de mensheid overwoekert en dat God de
methode van verwoesting gebruikt om de zaak een beetje in toom te
houden.
Al snel komt er weer een nieuwe invalshoek naar voren: er wordt
ditmaal tegen Abraham ‘gezondigd’ en ook tegen God. Verderop wordt de
zonde een ‘overtreding’ genoemd, hier doet iemand een ander kwaad
aan. Vervolgens worden de woorden ‘vergeving’ en ‘verzoening’
gebruikt. Al deze begrippen komen pas naar voren nadat God een
verbond sluit met Abraham en later met het volk Israël. Aan die laatste
presenteert God een bijzonder complex stelsel wat beschreven is het
laatste stuk van Exodus, heel Leviticus, het eerste deel van Numeri en
nog meer in het boek Deuteronomium. Het hart daarvan bestaat uit de
zogenaamde ‘tien geboden’, het verbond. Dat staat in Exodus 20 en in
Deuteronomium 4:13 ‘En Hij maakte u het verbond bekend, dat Hij u
gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen
tafelen.’ Daarin wordt heel duidelijk dat God bezig is om het effect van de
zonde in te perken. Hij leert het volk Israël hoe ze om moeten gaan met
de zonde die hen belaagt. Hij heeft hen daar speciaal voor uitgekozen
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omdat ze afstammelingen zijn van Abraham, Isaak en Jakob, waar God
ook een verbond mee had gesloten.
Het lijkt er al snel op dat het een moeizame relatie gaat worden, het gaat
al gelijk in het begin goed mis en God noemt het volk vaak hardnekkig.
Direct nadat Mozes het verbond (de wet) van God krijgt op de berg Horeb
begint het volk al met zondigen tegen God. Dat is dan ook gelijk de
context van zondigen, het is gekoppeld aan die wet. Het is wat moeilijk
voor te stellen dus ik neem het verbond dat ik heb met mijn vrouw maar
even als voorbeeld. De inhoud daarvan is: wat van mij is, is van haar en
wat van haar is, is van mij en beslissingen nemen we samen. Het is de
bedoeling dat we elkaar helpen en versterken. Dus als ik iets doe wat zij
niet wil, kun je zeggen dat ik tegen haar zondig. Dan is er vergeving en
verzoening nodig. Vervolgens kom ik dan terug bij de inhoud van ons
verbond om opnieuw met haar in overeenstemming te komen. Het kan
natuurlijk zijn dat ze van gedachten verandert en er uiteindelijk toch
achter staat bij wat ik doe maar het kan ook zijn dat we tot een andere
afspraak komen. Als ik iets doe waar iemand anders (dan mijn vrouw)
het er niet mee eens is, zou die persoon kunnen zeggen: nou ja, dat moet
je zelf weten. Daar heb ik natuurlijk niet zo´n verbond mee. Alleen als ik
er iemand anders mee beschadig, dan is het zaak om het niet te doen.
In het verbond dat God heeft met Israël wordt duidelijk dat het volk een
aparte positie inneemt ten opzichte van de rest van de wereld. God sluit
dit verbond tenslotte alleen met hen. De zonden die ze doen zijn daar
direct aan gekoppeld. Zo krijgt het begrip zonde een heel andere lading
dan ‘verkeerde dingen’. De hele bedoeling van God is om het volk Israël
weg te houden van de zonde die hen belaagt. Hij weet dat deze zonde (in
de wereld) het vermogen heeft om de zaak over te nemen en alles te
overheersen. Ook kan de zonde dan via die overheersing zich verder
verspreiden en vermenigvuldigen. Paulus legt dat uit in Romeinen 6:1213a ‘Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk
lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw
leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de
zonde’.
Er zijn veel leerstellingen ontstaan die, in een poging de Bijbel uit te
leggen en om onze werkelijkheid te verklaren, voor een verwarrend beeld
zorgen. Zo lijkt het dat Gods belangrijkste zorg is om mensen te straffen
voor hun zonden. Maar dat blijkt weinig voor te komen in de Bijbel en
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dan vaak juist bij degenen die geen verbond hebben met God, de
zogenaamde heidenen: Psalm 59:6 ‘Gij, Here, God der heerscharen, God
van Israël ontwaak om al de heidenen te straffen’.
Een goed voorbeeld is het verhaal over iemand die wat hout ging
sprokkelen. Het gebeurde in de tijd dat het volk Israël in de woestijn was
en reisde van Egypte naar het land wat God hun beloofd had. In de tien
geboden staat dat de sabbat, de laatste dag van de week, een rustdag is.
Dat is erg belangrijk, als je voorspoedig wilt zijn is het nodig om een dag
rust te nemen en bijvoorbeeld terug te kijken op wat er allemaal gebeurd
is en vooruit te kijken waar je vervolgens naar toe wilt. De man die hout
ging sprokkelen deed dat op de sabbat. Numeri 15:32-34 ‘Terwijl de
Israëlieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de
sabbatdag aan het houtsprokkelen was, en zij, die hem betrapt hadden,
terwijl hij aan het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aäron
en de gehele vergadering; dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet
bepaald was wat met hem gedaan moest worden.’
Als we daar een straf voor zouden willen geven kunnen we kijken naar
wat redelijk is. Misschien vinden we een waarschuwing op zijn plaats. De
man zou misschien moeten beloven het niet meer te doen. Maar in de
volgende verzen staat iets wat niemand zou willen geloven. Numeri
15:35-36 ‘Toen zeide de Here tot Mozes: Die man zal zeker ter dood
gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats
stenigen. Toen leidde de gehele vergadering hem buiten de legerplaats,
en zij stenigden hem, zodat hij stierf – zoals de Here Mozes geboden had.’
Ik denk dat er niemand is die dat een redelijke straf zou vinden, zelfs niet
met in het achterhoofd dat het toen een andere tijd was. Het is werkelijk
ongekend dat iemand zo behandeld wordt, zeker omdat hij er verder
niemand kwaad mee deed. Zo is het niet moeilijk om God wreed te
vinden. Alleen, de opdracht die God aan Mozes gaf was niet bedoeld als
straf.
Er zijn nog veel afschrikwekkender verhalen in de periode van de reis
van het volk Israël naar het beloofde land. Zo had God de reisduur
verlengd naar veertig jaar in plaats van een paar weken. Hij kondigde aan
dat iedereen boven de twintig jaar de reis niet zou overleven. Regelmatig
stierven er veel mensen tijdens die reis en God wilde aanvankelijk
iedereen doden en met Mozes opnieuw beginnen met het opbouwen van
een heel nieuw volk. Het klinkt allemaal niet erg logisch als je ervan uit
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gaat dat God het volk wil straffen. In deze verhalen staat steeds dat ‘de
toorn des Heren ontbrandde’. Bijvoorbeeld in Numeri 11:1-3 ‘Toen het
volk aan het klagen was, was het kwaad in de oren des Heren; de Here
hoorde het en zijn toorn ontstak, waarop het vuur des Heren onder hen
ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde. Toen kermde het
volk tot Mozes en Mozes bad tot de Here; daarop doofde het vuur.
Daarom gaf men aan die plaats de naam Tabera, omdat onder hen het
vuur des Heren had gebrand.’ Hier wordt God boos en er gaat daardoor
zelfs een letterlijk vuur branden. Het lijkt erop dat God een kort lontje
heeft.
Maar God wordt juist ook ‘lankmoedig’ genoemd, dat betekent geduldig.
Bijvoorbeeld door de profeet Nehemia, die het verhaal van de reis van
Israël door de woestijn aanhaalt en God ervoor prijst dat Hij het volk niet
de rug toegekeerd heeft, zelfs toen het volk eigenlijk terug wilde naar
Egypte waar ze slaven waren. Nehemia 9:16-17 ‘Doch zij, onze vaderen,
handelden misdadig en verhardden hun nek en luisterden niet naar uw
geboden; zij weigerden te horen en gedachten de wonderen niet die Gij
onder hen gedaan hadt, en verhardden hun nek en stelden in hun
wederspannigheid een hoofd aan, om terug te keren tot hun slavernij.
Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig
en groot van goedertierenheid, en hebt hen niet verlaten.’ Het blijkt dat
Gods toorn direct gekoppeld is aan het verbond dat Hij met het volk
heeft. Als het niet de goede kant op gaat en het volk schendt het verbond,
komt de ‘toorn des Heren’ tevoorschijn: Jozua 23:16 ‘Wanneer gij het
verbond schendt, dat de Here, uw God, u heeft opgelegd, en gij andere
goden gaat dienen en u voor hen nederbuigt, dan zal de toorn des Heren
tegen u ontbranden en gij zult welhaast vergaan uit het goede land dat
Hij u gegeven heeft.’
De manier om het effect van de zonde in de wereld aan banden te leggen
was in het verhaal van Noach dat God de hele wereld verwoestte. In het
verhaal van Abraham verwoestte God twee steden. Nu God met het volk
Israël bezig is, zorgt Hij dat de zonde bij hun geen kans krijgt door de
mensen te doden die zondigden. Zo kon de zonde zich niet uitbreiden.
Niemand heeft overigens nog ooit hout gesprokkeld op de sabbat. Wel
komt het dienen van andere goden steeds opnieuw terug en daar
reageert God ook steeds opnieuw met Zijn toorn op.
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In het volgende hoofdstuk gaan we kijken naar hoe het verhaal zich
ontvouwt over het verbond dat God met het volk Israël heeft gesloten en
de zonden die daaraan gekoppeld zijn. Daarna gaan we kijken hoe
diezelfde begrippen zichtbaar worden in het verhaal over Jezus.

Hoofdstuk 6
De naam van de inwoners van het land Israël was, zoals bekend: de
Israëlieten. Dat is later veranderd in de Joden, genoemd naar de stam
Juda. Dat staat voor het eerst in Nehemia 1:1-3 ‘De geschiedenis van
Nehemia, de zoon van Chakalja. In de maand Kislew, in het twintigste
jaar, toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Chanani, één van mijn
broeders, met enige mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden, de
ontkomenen, die uit de gevangenschap waren overgebleven en ook naar
Jeruzalem. Zij zeiden tot mij: De overgeblevenen, die daar in het gewest
uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en
smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met
vuur verbrand.’
Dit wordt geschreven nadat het volk in ballingschap was gegaan. Een
buitenlandse heerser had het volk verslagen en ze afgevoerd. Dat was
Nebukadnessar, de koning van Babel. Daarom staat deze ballingschap
ook bekend als ‘de Babylonische ballingschap’. Enige tijd daarvoor
hadden de stammen van het volk zelf ruzie gehad en waren ze verdeeld
geraakt, een tienstammenrijk (dat bleef Israël heten) en een
tweestammenrijk (dat heette Juda). Dit gebeurde toen de Israëlieten zo’n
400 jaar in hun land woonden, waar elke stam zijn eigen grondgebied
had. Eerst raakte het tienstammenrijk in ballingschap (150 jaar na het
verdeeld raken) en later ook het tweestammenrijk (zo’n 340 jaar erna).
De inwoners van het tienstammenrijk zijn nooit meer teruggekeerd
maar die van het tweestammenrijk wel, na zeventig jaar. Dat was op
zichzelf een wonder want als een volk eenmaal in ballingschap raakte,
kwamen ze eigenlijk nooit meer terug omdat ze dan zodanig onderdrukt
werden dat ze niet in staat waren zich eruit te vechten. Dat wonder was
ook gebeurd toen het volk Israël in Egypte uiteindelijk in slavernij
geraakt was. Daar was Jozef terecht gekomen. Dit verhaal is te lezen
vanaf Genesis 37. Het leidde ertoe dat Mozes het volk tot het beloofde
land bracht. Juda was overigens een broer van Jozef en hij zorgde ervoor
dat Jozef niet werd gedood door zijn andere broers vanwege hun jaloezie.
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Het tweestammenrijk bestond uit de stam Juda en de stam Benjamin.
Ook een deel van de stam Levi hoorde daarbij, de Levieten. Deze stam had
geen eigen grondgebied en woonde verspreid door het hele land. Ze
vormden de priesterorde die zorgde voor het deel van het verbond met
God dat de priesters moesten uitvoeren.
God had nog wel gezegd: Leviticus 22:31 ‘Neemt dan mijn geboden
nauwgezet in acht: Ik ben de Here.’ Op zich deden de Israëlieten dat ook,
Jozua 11:15 ‘Zoals de Here zijn knecht Mozes geboden had, zo had Mozes
Jozua geboden en daarnaar heeft Jozua gehandeld: hij heeft niets
nagelaten van al wat de Here aan Mozes geboden had.’ Maar op een
bepaald moment ging dat mis: 2 Koningen 18:12 ‘omdat zij niet hadden
geluisterd naar de Here, hun God, maar zijn verbond hadden overtreden:
al wat Hij aan Mozes, de knecht des Heren, had geboden; zij hadden er
niet naar geluisterd en het niet gedaan.’ God beloofde dat het volk in het
land kon blijven wonen als het maar handelde naar het verbond dat Hij
met hen gesloten had: 2 Koningen 21:8 ‘Ik zal Israëls voet niet meer doen
wijken van het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, indien zij
slechts naarstig doen naar al wat Ik hun geboden heb, en naar de gehele
wet, die mijn knecht Mozes hun geboden heeft.’ Maar het lukte niet,
Jeremia 11:8 ‘Maar zij hoorden niet, noch neigden hun oor, doch zij
wandelden allen in de verstoktheid van hun boos hart: dus bracht Ik over
hen al de woorden van dit verbond, dat Ik geboden had te houden, maar
dat zij niet hebben gehouden.’
Daar heb je het weer, dat ‘boos hart’. Hetzelfde staat in Genesis 6:5 ‘Toen
de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat
de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos
was’. God wil voorkomen dat zijn volk op een punt terecht komt waarbij
de zonde iedereen een boos hart geeft. God zegt in Leviticus 18:5 ‘Ja, gij
zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen; de mens die
ze doet, zal daardoor leven: Ik ben de Here.’ En in Deuteronomium 4:1
‘Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en de verordeningen, die ik u leer
na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit
neemt, dat de Here, de God uwer vaderen, u geven zal.’ Ook Mozes zegt in
Deuteronomium 6:3 ‘Hoor dan, Israël, en onderhoud ze naarstig, opdat
het u wèl ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Here, de God uwer
vaderen, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honig.’
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Het is verwarrend om te lezen dat God het volk zijn geboden oplegt en
tegelijkertijd zegt dat Hij wil zorgen dat het goed met hen gaat. Als wij
zoiets lezen ervaren we daar een soort tegenstrijdigheid in; ik vind je
alleen aardig als je doet wat ik zeg. Ook als je Joodse mensen ontmoet
merk je soms een soort neurotisch gevoel dat ze moeten doen wat God
wil. Het geeft hun dan spanning met wat ze zelf zouden willen. Dit effect
komt ook tot uiting in veel leerstellingen. In de term ‘Uw wil geschiedde’
klinkt dan vooral door dat God allesbepalend is. Als je dat combineert
met het idee dat de mensheid een oorspronkelijke slechtheid in zich
draagt, krijg je al snel een systeem waarin de mens zijn hoofd moet
buigen.
Als je de Bijbel leest valt bijna niet te ontsnappen aan het idee dat God
steeds maar boos is. Dat heeft een zekere ironie in zich. God wil tenslotte
voorkomen dat de zonde het hart van mensen boos maakt. Dat lukt
natuurlijk niet door steeds zelf boos te doen, het lijkt wat onproductief.
Er staat in Spreuken 9:10 ‘De vreze des Heren is het begin der wijsheid en
het kennen van de Hoogheilige is verstand.’ Als je dat leest zou je moeten
concluderen dat leven in angst de juiste manier is om verstandig te
kunnen zijn. Die dubbelheid komt in de volgende tekst goed naar voren,
dat was op de berg Horeb: Exodus 20:18-21 ‘En het gehele volk was
getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin
en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre
staan. En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen;
maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven. Maar Mozes zeide
tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te
stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt. Het
volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid
waarin God was.’ Hier stelt Mozes het volk gerust, ze hoeven niet bang te
zijn want God komt hen bang maken. Dat is weer een soort dubbele
boodschap. Het lijkt er in ieder geval op dat God aanvankelijk behoorlijk
overweldigend kan zijn. Mozes heeft hier zelf ook mee te maken gehad,
toen God hem voor het eerst ontmoette bij de brandende braamstruik
lezen we in Exodus 2:6 ‘Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de
God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg
Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen.’
In de volgende tekst staat nog iets vreemds: Deuteronomium 10:12-13
‘Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God,
te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here,
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uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden
en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat
het u wèl ga.’ Het volk krijgt de opdracht God te vrezen en ook lief te
hebben. God legt hen hier een verplichting op en zegt erbij dat het goed
voor ze is. Het lijkt allemaal erg verwarrend.
Wel is het uitgangspunt nog steeds dat God wil dat het goed gaat met het
volk. Hij noemt dat ‘leven’. Leven en sterven staat voor wel of niet doen
wat God van ze vraagt. Dat zet het verhaal van Adam en Eva ook in een
ander licht, ze mochten niet van de boom van kennis van goed en kwaad
eten want anders zouden ze sterven. Dat is uitwisselbaar met niet doen
wat God ze opdraagt. Het had een duidelijke reden, Adam en Eva konden
de kennis van goed en kwaad niet hanteren. Ze waren er natuurlijk ook
niet voor geschapen. Het lukt Adam en Eva niet om te doen wat God wil.
Ook het volk Israël heeft daar last van en daarmee brengt de zonde de
dood. Dat is een kracht die ervoor zorgt dat het niet goed gaat, het kwade.
Er staat in Amos 5:14-15a ‘Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij
leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
Haat het kwade en hebt het goede lief’. Zo zijn goed en kwaad, leven en
dood en het verbond wel of niet houden aan elkaar gekoppeld.
In de volgende tekst komt dat ook naar voren: Deuteronomium 30:11-16
‘Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is
niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie
zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat
wij het volbrengen? En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt
moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor
ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? Maar dit
woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te
volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook
de dood en het kwade: doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te
hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en
verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de
Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.’ De vraag
is natuurlijk hoe het zo mis kon gaan zodat het volk uiteindelijk in
ballingschap kwam, kennelijk was het dus goed te doen wat God van het
volk Israël vroeg.
Als je alles leest wat er in het verbond is vastgelegd, zijn er veel voor ons
vanzelfsprekende dingen te noemen. Bijvoorbeeld niet stelen en niet
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doden, je snapt gelijk dat daardoor het leven veel beter wordt. Elkaar
kunnen vertrouwen en je veilig weten zijn twee heel belangrijke
voorwaarden om je als land goed te kunnen ontwikkelen. Dat was
overigens in die tijd niet zo vanzelfsprekend, in veel culturen was een
mensenleven niet veel waard. Een voorbeeld waarin staat dat de wet van
Mozes zo’n samenleving voorschreef is Leviticus 19:13-18 ‘Gij zult uw
naaste niet afpersen en gij zult niet roven; het loon van een dagloner zal
niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult gij niet
vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult
voor uw God vrezen: Ik ben de Here. Gij zult bij het rechtspreken geen
onrecht doen; gij zult de arme niet begunstigen en de aanzienlijke niet
voortrekken: op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Gij zult
onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw
naaste niet naar het leven staan: Ik ben de Here. Gij zult uw broeder in
uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en
niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en
haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste
liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.’ En: Leviticus 25:17 ‘Gij zult elkander
niet benadelen, maar voor uw God vrezen, want Ik ben de Here, uw God.’
Om je ‘de Here vrezen’ een beetje te kunnen voorstellen kun je denken
aan het besef dat er gevolgen kleven aan de keuzes die je maakt. Uw
naaste liefhebben als uzelf, dat is een goede richtlijn om met elkaar
samen te leven en te zorgen dat het met iedereen goed gaat. Als je dat
niet wilt, wordt het samenleven een stuk moeizamer en is het veel
lastiger om met elkaar voorspoedig te zijn. In onze cultuur heeft de
uitdrukking ‘wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’
daar een koppeling mee. In onze tijd zouden wij zeggen: ‘iemand in zijn
waarde laten’. Natuurlijk vergt ‘je naaste liefhebben’ wel een wat
actievere houding maar het is een goed voorbeeld. Ook een goed
voorbeeld is 2 Kronieken 19:7 ‘Laat u leiden door vrees voor de HEER en
neem u in acht, want de HEER, onze God, duldt geen onrecht,
partijdigheid of corruptie.’
Er staan ook dingen in de wet waar wij ons eigenlijk niets bij voor
kunnen stellen, bijvoorbeeld Leviticus 23:9-13 ‘En de Here sprak tot
Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het
land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de
eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, en hij zal de
garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt;
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daags na de sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult op de dag waarop
gij de garve beweegt, een gaaf eenjarig schaap de Here ten brandoffer
bereiden, met als bijbehorend spijsoffer twee tienden fijn meel, met olie
aangemaakt, ten vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Here, en als
bijbehorend plengoffer een vierde hin wijn.’ Ze noemen dat eerste ‘een
beweegoffer’, in onze cultuur kunnen we daar weinig mee en het is op
het eerste gezicht ook niet goed te begrijpen hoe je daardoor nu
voorspoedig wordt. Wel is het natuurlijk duidelijk dat een goede oogst de
basis voor voorspoed is, dus daar moet het toch iets mee te maken
hebben.
In ieder geval had het volk Israël volledig ingestemd met het verbond dat
God met hen wilde sluiten. Exodus 19:7-8 ‘Toen kwam Mozes en ontbood
de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Here hem
geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de
Here gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van
het volk weder aan de Here over.’ En: Exodus 24:3 ‘Toen kwam Mozes en
deelde het volk al de woorden des Heren en al de verordeningen mee, en
het gehele volk antwoordde eenstemmig: Al de woorden, die de Here
gesproken heeft, zullen wij doen.’
Maar God bereidt het volk al een beetje voor op de mogelijkheid dat ze het
niet gaan redden om zich aan het verbond te houden. Dat was dus
inderdaad gebeurd in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Deuteronomium 4:23-33 ‘Neemt u ervoor in acht, dat gij het verbond
van de Here, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en u een
beeld maakt in de gedaante van iets, dat de Here, uw God, u verboden
heeft. Want de Here, uw God, is een verterend vuur, een naijverig God.
Wanneer gij kinderen en kindskinderen verwekt hebt en in het land
ingeburgerd zijt en gij dan verderfelijk handelt door een beeld te maken
in welke gedaante ook, en doet wat kwaad is in de ogen van de Here, uw
God, en Hem krenkt – ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot
getuigen, dat gij zeker spoedig zult omkomen in het land, dat gij na het
overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen; gij zult daarin niet lang
leven, maar zeker verdelgd worden; de Here zal u onder de natiën
verstrooien en gij zult met een klein getal overblijven onder de volken, bij
wie de Here u brengen zal; dan zult gij daar goden dienen: werk van
mensenhanden, hout en steen, die niet zien, noch horen noch eten noch
ruiken. En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden,
wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
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Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen
overkomen, dan zult gij u bekeren tot de Here, uw God, en naar Hem
luisteren. Want de Here, uw God, is een barmhartig God, Hij zal u niet
verlaten noch u verderven en Hij zal niet vergeten het verbond met uw
vaderen, dat Hij hun onder ede bevestigd heeft. Want vraag toch naar de
dagen van het verleden, van vóór uw tijd, sinds de dag dat God de mens
op de aarde schiep; en vraag van het ene einde des hemels tot het andere,
of er zo iets groots is gebeurd of iets dergelijks is gehoord. Heeft ooit een
volk een goddelijke stem gehoord, sprekende uit het midden van het
vuur, zoals gij die gehoord hebt, en het leven behouden?’
Het belangrijkste wat God wil is dat ze geen ‘andere goden’ zullen dienen.
Waarom dat is, komt in de volgende teksten goed naar voren:
-Deuteronomium 7:25 ‘De gesneden beelden van hun goden zult gij met
vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en
u niet toeëigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is
een gruwel voor de Here, uw God.’
-Deuteronomium 12:31 ‘Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen; want
al wat de Here een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden; zelfs
hun zonen en hun dochters verbranden zij voor hun goden met vuur.’
-Deuteronomium 29:18 ‘Laat er daarom onder u geen man of vrouw,
geen geslacht of stam zijn, wier hart zich nu van de Here, onze God,
afwendt om de goden dezer volken te gaan dienen; laat er onder u geen
wortel zijn, die gif of alsem voortbrengt.’
Het volk zou erdoor verstrikt raken, hun eigen kinderen ervoor doden en
het werkt als gif. Het lijkt erop dat ‘andere goden dienen’ hetzelfde effect
heeft als ‘de zonde’, het is een vernietigende kracht.
Juist in het dienen van andere goden is het volk erg hardnekkig. De
oproep om dat niet te doen is niet nieuw, in het verhaal van Jakob, ver
voordat God een verbond sloot met het volk (dat er toen ook nog niet
was), wordt het al genoemd. Genesis 35:1-5 ‘En God zeide tot Jakob: Maak
u reisvaardig, trek naar Betel, blijf daar, en richt er een altaar op voor de
God, die u verschenen is, toen gij vluchttet voor uw broeder Esau. Toen
zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de
vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw
klederen. Laten wij ons dan gereed maken en naar Betel trekken, en ik zal
daar een altaar oprichten voor die God, die mij geantwoord heeft ten
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dage mijner benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik
gegaan ben. Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun bezit
waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de
terebint die bij Sichem is. Daarna braken zij op. En de schrik voor God viel
op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jakob niet
achtervolgden.’ Opmerkelijk genoeg heeft het wegdoen van de vreemde
goden door Jakob een groot effect op de steden in de omgeving, de schrik
van God viel op hen en ze konden Jakob niet overwinnen.
Dat was bij de Israëlieten ook en het omgekeerde wordt zichtbaar op het
moment dat ze de vreemde goden gaan dienen. Dan krijgen hun vijanden
macht over hen omdat ze God verlaten en vervolgens Gods toorn
ontbrandt. Rechters 10:6-16 ‘De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is
in de ogen des Heren; zij dienden de Baäls en de Astartes, de goden van
Aram, Sidon en Moab, de goden der Ammonieten en der Filistijnen, maar
de Here verlieten zij en dienden Hem niet. Toen ontbrandde de toorn des
Heren tegen Israël, en Hij gaf hen over in de macht der Filistijnen en der
Ammonieten. In datzelfde jaar verdrukten en vertrapten zij de
Israëlieten: en achttien jaar lang deden zij dit met alle Israëlieten aan de
overzijde van de Jordaan, in het land der Amorieten in Gilead. En de
Ammonieten trokken de Jordaan over om ook tegen Juda, Benjamin en
het huis van Efraïm oorlog te voeren, zodat Israël in grote benauwdheid
geraakte. Toen riepen de Israëlieten tot de Here: Wij hebben tegen U
gezondigd, want wij hebben onze God verlaten en de Baäls gediend. Maar
de Here zeide tot de Israëlieten: Heb Ik u niet verlost uit de macht van de
Egyptenaren, de Amorieten, de Ammonieten, de Filistijnen, de Sidoniërs,
Amalek en Maon, toen zij u verdrukten en gij tot Mij riept? Gij echter hebt
Mij verlaten en andere goden gediend; daarom zal Ik u niet meer
verlossen. Gaat maar de goden aanroepen, die gij verkozen hebt; laten die
u verlossen wanneer gij in benauwdheid zijt. Toen zeiden de Israëlieten
tot de Here: Wij hebben gezondigd. Doe met ons al wat U goeddunkt.
Maar red ons toch deze keer! En zij verwijderden de vreemde goden uit
hun midden en dienden de Here; toen kon Hij Israëls ellende niet langer
aanzien.’ God wil niets meer met ze te maken hebben als ze andere goden
dienen en vindt dat ze maar aan die goden moeten vragen om hun te
verlossen. Dat lukt natuurlijk niet. Maar als de Israëlieten hun zonden
belijden verandert Gods houding direct. Plotseling trekt Hij zich het lot
van zijn volk enorm aan.
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In de Bijbel lees je voortdurend over het probleem dat er steeds ‘vreemde
goden’ worden gediend. Het is ook de reden geweest waarom het volk
verdeeld is geraakt. Het gebeurde aan het einde van het koningschap van
Salomo, het ging zo goed met het volk dat allerlei landen rond Israël hun
respect gingen tonen. Daarbij hoorde dat de koningen van andere landen
hun dochters aanboden als vrouw voor de koning van Israël. Salomo had
daardoor enorm veel vrouwen en ondanks dat God zich tot twee keer toe
aan hem geopenbaard had, hij zelfs wijsheid van God ontvangen had en
ook nog eens gewaarschuwd was, stond hij toe dat die vrouwen hun
eigen goden uit het buitenland meenamen. Het resulteerde er
bijvoorbeeld in dat er een afgod, de Moloch, aanbeden werd. Die eiste het
leven van kinderen. Er was een koperen beeld gemaakt dat zijn armen
uitgestrekt hield. Het beeld was van binnen hol en daarin werd een vuur
in gestookt totdat het beeld gloeiend heet werd. Dan werden er baby’s in
de uitgestrekte armen gegooid en werd er op trommels geslagen en op
trompetten geblazen, waarschijnlijk om het gekrijs van de baby’s te
overstemmen. Ze waren er dan van overtuigd dat hun oogst daardoor
groter zou worden. Jeremia 32:34-35 ‘Maar zij zetten hun gruwelen in
het huis waarover mijn naam is uitgeroepen, om dat te verontreinigen,
en zij bouwden de hoogten van de Baäl, die zich in het dal Ben-Hinnom
bevinden, om hun zonen en dochters aan de Moloch te wijden, wat Ik
hun niet geboden had en wat bij Mij niet opgekomen was, het bedrijven
van deze gruwel om Juda te doen zondigen.’
Het is apart dat God zegt dat zoiets gruwelijks niet in Hem was
opgekomen. In Deuteronomium 29:18 waarschuwt God hier immers al
voor. Het was in ieder geval zo gruwelijk dat het uiteindelijk uitdraaide
op een breuk in het land. Het is opmerkelijk dat de plek waar het beeld
van de Moloch is aanbeden met kinderoffers tot op de huidige dag niet
bebouwd is. En Salomo was zo goed begonnen, hij zegt in 1 Koningen
8:56-61 ‘Geprezen zij de Here, die zijn volk Israël rust gegeven heeft
volgens alles wat Hij gesproken heeft; er is niet één woord onvervuld
gebleven van al zijn goede woorden, die Hij door de dienst van zijn
knecht Mozes gesproken heeft. De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij
met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet, maar
neige ons hart tot Zich, om al zijn wegen te bewandelen, en de geboden,
inzettingen en verordeningen in acht te nemen, die Hij aan onze vaderen
geboden heeft. Mogen deze mijn woorden, die ik voor het aangezicht des
Heren gesmeekt heb, des daags en des nachts nabij de Here, onze God,
zijn, opdat Hij zijn knecht en zijn volk Israël recht verschaffe dag aan dag,
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opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de Here God is en niemand
meer, en moge uw hart volkomen zijn met de Here, onze God, om in zijn
inzettingen te wandelen, en zijn geboden evenals heden in acht te
nemen.’
Het tweestammenrijk lag in het gebied waar het huis van God stond. Dat
werd ‘de tempel’ genoemd en daar werd de tempeldienst gehouden, die
bestond uit het brengen van dierenoffers. Dat was niet hetzelfde als de
offers die aan afgoden gebracht werden, het was onderdeel van het
verbond met God. Het verschil met de afgoden dienst en het brengen van
offers daarin was om ‘de goden’ gunstig te stemmen. Dat hoefde niet met
God, die was al gunstig gestemd. Sterker nog, God zorgde er actief voor
dat het goed met hen ging, het was onderdeel van het verbond dat Hij
had met het volk Israël. Met de afgoden dienst wilden mensen het gevoel
krijgen dat ze invloed hadden op dingen die buiten hun invloed vielen,
zoals het juiste weer voor een goede oogst.
Het tienstammenrijk lag in een gebied waarbij er geen toegang meer was
tot de tempel omdat het land in tweeën was gesplitst. De koning van dat
gebied had daarom besloten er twee gouden beelden neer te zetten om
daar de offers dan maar te brengen. Dat was bijzonder ongelukkig. Het
tienstammenrijk verviel daarmee al snel weer tot afgodendienst,
vandaar dat voor hen de ballingschap eerder kwam. Het wonderlijke is
weer dat God het allemaal van tevoren tegen Mozes gezegd had in
Deuteronomium 31:15-16 ‘En de Here verscheen in de tent in een
wolkkolom, en de wolkkolom stond aan de ingang der tent. De Here zeide
tot Mozes: Zie, gij gaat bij uw vaderen te ruste en dit volk zal overspelig
de vreemde goden gaan nalopen van het land, waarin het komt; zij zullen
Mij verlaten en mijn verbond verbreken, dat Ik met hen gesloten heb.’
Dat Mozes het volk steeds op het hart drukt om het verbond te houden
lijkt dan een verloren zaak. Toch komt het keer op keer terug, ook in
Deuteronomium 30:19-20 ´Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u
tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek;
kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Here, uw
God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen,
want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land,
waarvan de Here uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft,
dat Hij het hun geven zou.´
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Aan Jozua, de opvolger van Mozes, openbaarde God zich ook. Hij vertelde
Jozua dat het volk zou kunnen standhouden tegen hun vijanden en niet
verslagen kon worden en voorspoedig zou zijn als ze de wet zouden
houden. Jozua 1:5-8 ‘Niemand zal voor u standhouden al de dagen van
uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet
begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk
het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen
geven. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet
overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft;
wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig
zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond,
maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt
overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw
wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.’
Daarop vertelde Jozua aan het volk, net als Mozes, dat ze geen afgoden
moesten dienen: Jozua 24:14-24 ‘Welnu, vreest dan de Here en dient
Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend
hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient de Here. Maar
indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie
gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier
gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar
ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen! Toen antwoordde het volk en
zeide: Het zij verre van ons, de Here te verlaten en andere goden te
dienen. Want de Here is onze God. Hij is het, die ons en onze vaderen uit
het land Egypte heeft gevoerd, uit het diensthuis, en die voor onze eigen
ogen deze grote tekenen gedaan heeft, en ons behoed heeft op heel de
weg die wij gingen, en onder alle volken door wier midden wij trokken.
De Here dreef alle volken en de Amorieten, de bewoners van dit land,
voor ons uit. Ook wij zullen de Here dienen, want Hij is onze God. Doch
Jozua zeide tot het volk: Gij zult niet in staat zijn de Here te dienen, want
Hij is een heilig God. Hij is een naijverig God. Hij zal uw overtreding en
uw zonden niet vergeven. Wanneer gij de Here verlaat en vreemde goden
dient, dan zal Hij Zich omwenden, u kwaad doen en verdelgen, nadat Hij
u heeft welgedaan. Het volk zeide echter tot Jozua: Neen, maar de Here
zullen wij dienen. Daarop zeide Jozua tot het volk: Gij zijt getuigen tegen
uzelf, dat gij u de Here verkoren hebt, om Hem te dienen. Toen zeiden zij:
Wij zijn getuigen! Nu dan, doet de vreemde goden weg, die in uw midden
zijn, en neigt uw harten tot de Here, de God van Israël. En het volk zeide
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tot Jozua: De Here, onze God, zullen wij dienen, en naar zijn stem zullen
wij horen.’
Opvallend genoeg blijkt uit deze tekst dat de Israëlieten nog steeds
‘vreemde goden’ in hun midden hadden. En dat terwijl ze veertig jaar
ervoor al stellig beweerden dat ze de Here zouden dienen. Het lijkt er
overigens op dat het volk kleine beeldjes had die ze met zich
meegenomen hadden uit Egypte en nog steeds gebruikten voor hun
afgodendienst. Zo’n beeldje is daarbij een middel om zich te kunnen
richten op ‘de goden’.
Toch laat God ondanks alles het volk Israël niet aan zijn lot over. Hij blijft
ze trouw en ook heeft het volk steeds weer perioden waarin ze het
verbond met God trouw zijn. Elke keer vergeeft God hun zonden weer en
komt er een nieuw begin. Hij doet dat als het volk zich bekeert, hun weg
herziet en weer het verbond trouw worden: 2 Kronieken 7:14 ‘en mijn
volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij
bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen,
dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land
herstellen.’ God noemt zichzelf dan verlosser: Jesaja 43:3a ‘Want Ik, de
Here, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser’. Dat refereert naar dat
God het volk verloste uit Egypte. Regelmatig stuurt God ook een
verlosser, bijvoorbeeld Rechters 3:9 ‘Toen riepen de Israëlieten tot de
Here, en de Here verwekte de Israëlieten een verlosser om hen te
bevrijden: Otniël, de zoon van Kenaz, de jongere broeder van Kaleb.’
Dat gebeurde ook in de tijd van Nehemia, waarin de muren van
Jeruzalem en het huis wat Salomo gebouwd had en waar God was gaan
wonen, vernietigd waren. Nehemia was ook in Babylonische
ballingschap en schenker voor een koning die Artachsasta heette. Hij
keek op een bepaald moment erg bedroefd toen hij de koning zijn wijn
inschonk. Dat had hij nog nooit eerder gedaan. Maar in de dagen
daarvoor had Nehemia de zonden van het volk Israël beleden en God
herinnerd aan Zijn beloften. Nehemia 1:8-9 ‘Doch gedenk aan het woord,
dat Gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt: Pleegt gij trouwbreuk,
dan zal Ik u onder de volken verstrooien. Maar, bekeert gij u tot Mij en
onderhoudt gij naarstig mijn geboden – al waren uw verdrevenen aan
het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen
naar de plaats die Ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen.’
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Dan gebeurt er iets wat eigenlijk niet kan: Nehemia krijgt toestemming
van de koning om naar Jeruzalem te reizen nadat hij hem erover verteld
had. Hij gaat zelfs aan het werk om de muren te herbouwen, iets wat
nodig is om weer in Jeruzalem te kunnen wonen. Dat deed hij,
opmerkelijk genoeg, met hulp van diezelfde koning. Het wordt een
enorme onderneming met heel veel hindernissen. Maar als het klaar is
keert het volk terug uit ballingschap. Dan wordt voor het eerst weer de
wet voorgelezen. Nehemia 8:34 ‘Toen bracht de priester Ezra de wet vóór
de gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen,
op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor op het
plein vóór de Waterpoort van dat het licht werd tot de namiddag in
tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen en van hen die het
konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der
wet.’ Het wordt een emotionele periode, er wordt gehuild en gelachen en
ze doen belijdenis van hun zonden. Dan beginnen ze God te prijzen voor
alles wat Hij gedaan heeft, dat gaat heel hoofdstuk negen door. Daarna
zeggen ze dat ze de geboden weer gaan houden en als je de relatie die het
volk met God heeft gaat voelen, is het aangrijpend om te lezen hoe ze
weer een nieuw begin maken.
Ook de tempel, het huis van God, wordt herbouwd. Dat staat in het boek
Ezra. Het begint met het voltrekken van de woorden van de profeet
Jeremia door notabene de koning van Perzië: Ezra 1:1-2 ‘In het eerste jaar
van Kores, de koning van Perzië, wekte de Here, opdat het woord des
Heren, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van
Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in
geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van
Perzië: alle koninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij
gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in
Jeruzalem, in Juda.’
Dat levert ook weer enorm veel hindernissen op maar het lukt. Ook hier
worden er uiteindelijk zonden beleden, er wordt gehuild en de geboden
worden weer gehouden. Ezra 10:12 ‘Terwijl Ezra bad en schuld beleed,
wenend zich nederwerpende voor het huis Gods, verzamelde zich tot
hem een zeer grote schare uit Israël, mannen, vrouwen en kinderen,
want het volk was in luid geween uitgebarsten. Toen nam Sekanja, de
zoon van Jechiël, uit de zonen van Elam, het woord en zeide tot Ezra: Wij
zijn ontrouw geweest jegens onze God, doordat wij vreemde vrouwen uit
de volken des lands hebben gehuwd; desondanks is er nog hoop voor
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Israël.’ Hier herstellen ze de fout die Salomo maakte door vreemde
vrouwen te trouwen, wat toen geleid had tot het dienen van afgoden.
Alleen de wolk die was neergedaald in zowel de tabernakel van Mozes als
in het huis wat Salomo voor God bouwde, komt hier niet meer in beeld.

Hoofdstuk 7
In het vorige hoofdstuk lijkt het verhaal van het Oude Testament simpel
genoeg. God kiest een volk uit dat afstamt van Abraham en leert hen hoe
ze de macht van de zonde voor kunnen blijven. Het wordt al snel
ingewikkelder als je nadenkt over hoe wij dat in ons eigen leven zouden
moeten toepassen, een thema dat ik in veel preken terug hoorde komen.
Je kunt heel snel in een discussie terecht komen over dat we vooral
moeten doen wat God van ons vraagt en vervolgens wat dat dan precies
betekent. Nu heb ik nog nooit van een leerstelling gehoord die zegt dat je
gestenigd moet worden als je hout verzamelt voor een vuurtje op de
verkeerde dag. Dat zal dan wel niet meer van toepassing zijn. Maar
waarom niet? En wat dan wel? Als je de Bijbel leest kun je al snel een vaag
schuldgevoel krijgen en de conclusie trekken dat je toch vooral
gehoorzaam moet zijn. Hoe en waaraan precies is niet helemaal duidelijk
en een selectieve Bijbeluitleg ligt daarmee op de loer. Het is gemakkelijk
om een accent te leggen op dingen die binnen een bepaalde denominatie
belangrijk gevonden worden. Zo zijn er leerstellingen die elke vorm van
sieraden verbieden, binnen een bepaalde denominatie. Een bekendere
leerstelling is natuurlijk dat je als vrouw geen broek mag dragen.
Opvallend is wel dat in dergelijke leerstellingen er vaak voor vrouwen
meer restricties worden opgelegd dan voor mannen.
De zogenaamde spijswetten in de Bijbel leggen restricties op voor wat je
mag eten. Op basis van de vorm van hun hoeven worden varkens
bijvoorbeeld van het menu geschrapt. Nu schijnt het dat varkensvlees
minder gezond is dan bijvoorbeeld schapenvlees, dat laatste werd veel
gegeten door de Israëlieten. Ook zijn schaaldieren niet toegestaan
volgens de spijswetten in het Oude Testament. Misschien omdat die snel
bederven en je aan de buitenkant niet kunt zien hoe lang ze al uit het
water zijn. In onze cultuur besteden we aan dit soort dingen niet zo veel
aandacht. Toch is veel van ons westerse voedsel gebaseerd op de
spijswetten van het oude verbond. We eten bijvoorbeeld geen reigers of
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kraaien, dat komt overeen met de spijswetten. Verder is er een vrij
selectieve link naar de wet van Mozes, veel van onze huidige wetgeving is
er bijvoorbeeld op gebaseerd en ook veel van ons economische systeem
werkt zo. Als je het goed onderzoekt zijn er veel redenen te ontdekken
waarom het verbond van God met het volk Israël de basis voor
voorspoed in een land kan leggen. Toch staat er in de wetten van Mozes
niet echt bij waarom een bepaalde wet nuttig zou zijn.
Maar wat moet je er nu mee? We kunnen vaak weinig met wat er in het
Oude Testament beschreven staat over de wetten van Mozes. Het
vervolgens maar terzijde schuiven en je vooral richten op wat er in het
Nieuwe Testament beschreven wordt? Paulus zegt per slot van rekening
dat we niet meer onder de wet leven maar onder de genade (Romeinen
6:14b). Maar ja, wat dat precies betekent staat wel ter discussie. Denk
maar eens aan wat Jezus er zelf over zegt, Hij zegt dat Hij de wet niet zal
ontbinden (Mattheüs 5:17). Eigenlijk heeft het Nieuwe Testament meer
elementen in zich die een discussie uitlokken dan het Oude Testament.
Als je de verschillende benaderingen onderzoekt is het
verbazingwekkend om te ontdekken hoeveel dat er zijn. Ook hebben de
meeste mensen de indruk dat God in het Oude Testament heel streng
was en Jezus in het Nieuwe Testament een veel vriendelijkere toon had.
Maar als je kijkt naar wat Jezus allemaal zegt is de toonzetting soms nog
scherper. Het lijkt er bovendien op dat, hoewel er vergelijkbare
elementen voorkomen in het Oude- en Nieuwe Testament, het twee
stukken van de Bijbel zijn die maar slecht in elkaar passen. Bijvoorbeeld
Psalm 105:8-11 ‘Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond,– het woord,
dat Hij gebood aan duizend geslachten – dat Hij met Abraham sloot, en
aan zijn eed aan Isaak; ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting,
voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zeide: U zal Ik het land
Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel.’ Daar lijkt het erop dat het
verbond van God met het volk Israël voor altijd zou zijn. Toch heeft Jezus
een nieuw verbond: Hebreeën 12:24a ‘en tot Jezus, de middelaar van een
nieuw verbond’. Notabene wordt dit al aangekondigd in het Oude
Testament: Jeremia 31:31 ’Zie, de dagen komen, luidt het woord des
Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw
verbond sluiten zal.’ Vervolgens blijkt later dat het nieuwe verbond niet
uitsluitend geldt voor het volk Israël, de heidenen krijgen er ook deel aan.
Dat is te lezen vanaf Handelingen 10.
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In ieder geval spreekt Jezus zelf maar eenmaal over een nieuw verbond.
Dat was tijdens het verhaal van ‘het laatste avondmaal’. Jezus heeft daar
met zijn discipelen een maaltijd om Pesach te vieren. Het was een
belangrijk feest waarbij de uittocht uit Egypte werd herdacht, de
gebeurtenis waarbij de Israëlieten werden bevrijd uit slavernij. Het
laatste avondmaal wordt beschreven in Mattheüs, Marcus en Lucas. Het
is vlak voordat Jezus gevangen genomen wordt door de religieuze elite
van die tijd, de Farizeeën en schriftgeleerden. Ze vinden dat ze de strijd
die ze voerden tegen Jezus daarmee gewonnen hebben, maar dat pakt
uiteindelijk heel anders uit. In Marcus en Lucas staat er niet eens bij wat
het verbond precies inhoudt; Marcus 14:24 ‘En Hij zeide tot hen: Dit is
het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt.’ En Lucas
22:20 ‘Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het
nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.’ Jezus drinkt
daar een beker wijn als afsluiting van de maaltijd en noemt dat
vervolgens Zijn bloed.
Hier komt ‘het vieren van het avondmaal’ vandaan, waar ik als kind niet
aan mee mocht doen. Later heb ik begrepen dat je daarvoor eerst
‘belijdenis’ moest doen. Dat kon pas rond mijn achttiende en eerst moest
ik ‘belijdenis-catechisatie’ volgen. Dat was een serie bijeenkomsten bij de
dominee waarvan ik het doel eigenlijk gemist heb. Daarna mocht je
belijdenis doen. Dat was ja-zeggen op ‘het geloof van de vaderen’. Ik had
geen idee wat dat betekende maar daarna mocht ik, zoals dat heette, aan
het avondmaal. Tegen die tijd was ik er zo aan gewend dat ik niet mee
mocht doen dat ik me eigenlijk niet goed kan herinneren dat ik op een
bepaald moment wel mee mocht doen. Ik weet nog wel goed dat ik, net
zoals de zegen die de dominee uitsprak na de dienst, het heel serieus
beleefde. Het ging gepaard met eerst een stukje brood eten, naar Lucas
22:19 ‘En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf
het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet
dit tot mijn gedachtenis.’ Deze gebeurtenis vond ook plaats tijdens het
laatste avondmaal.
Wat het allemaal betekent is door de eeuwen heen een buitengewoon
complex stelsel geworden en is in vrijwel alle denominaties net
verschillend. Het is feitelijk de reden voor de meeste kerkscheuringen in
de geschiedenis, samen met het fenomeen ‘dopen’. Doop en avondmaal,
het zijn de meest centrale thema’s die in de kerk spelen. Dat komt omdat
het op een bepaalde manier te maken heeft met het ‘behouden’ zijn. Daar
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maken mensen zich behoorlijk druk over en er wordt ook getwijfeld of
anderen wel of niet behouden zijn. Binnen de meeste denominaties zijn
mensen ervan overtuigd dat zij de enigen zijn die behouden zijn hoewel
ze ook vinden dat je het eigenlijk toch weer nooit zeker kunt weten. Op
één of andere manier weten ze wel zeker dat de juiste combinatie van
leerstellingen alleen bij hun denominatie aanwezig is. Het alternatief
voor het behouden zijn is verloren gaan. Dat is zeker geen verzinsel, het
staat uitvoerig in de Bijbel beschreven. In het Oude Testament gaat het
behouden zijn meestal over het in leven blijven: Psalmen 41:3 ‘de Here
zal hem behoeden en hem in het leven behouden’. In het Nieuwe
Testament komt het feit dat iemand genezen wordt door Jezus (en
daardoor in leven blijft) naar voren als behouden zijn: Marcus 5:23 ‘en hij
smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste;
kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in
leven blijven.’
Jezus gebruikt ook regelmatig samen met de term ‘behouden’ de term
‘geloof’ in verband met de genezingen die Hij doet. Als we het verhaal
lezen dat bekend staat als ‘de bloedvloeiende vrouw’, komt dat naar
voren. Hier was er een vrouw die naar de wet van Mozes onrein was, ze
was ongesteld maar dat ging maar niet over. Al jaren leed ze aan deze
zogenaamde bloedvloeiingen. Ze wilde Jezus vragen of Hij haar zou
genezen maar dat kon niet omdat ze onrein was volgens de wet van
Mozes en daardoor niet aan het openbare leven mocht deelnemen.
Leviticus 15:25 ‘Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit, buiten de
tijd van haar maandelijkse onreinheid, of wanneer zij langer vloeit dan
haar maandelijkse onreinheid, dan zal zij gedurende al de tijd dat zij
vloeit, onrein zijn als in de tijd van haar maandelijkse onreinheid; zij is
onrein.’ Vervolgens vat ze het plan op om het dan maar stiekem te doen.
Ze wil zijn kleren aanraken zonder dat iemand het zou merken en
verwacht daardoor genezen te worden. Ze nam daarmee een enorm
risico, als ze gesnapt zou worden zou blijken dat ze de wet van Mozes had
overtreden. Nu staat er bij onreinheid in de wet van Mozes niet direct bij
wat er moet gebeuren als die wet overtreden zou worden maar iedereen
die haar zou aanraken zou ook onrein worden: Leviticus 15:19 ‘Wanneer
een vrouw vloeit – namelijk de bloedvloeiing van haar lichaam heeft –
dan zal zij zeven dagen in haar maandelijkse onreinheid blijven, en ieder
die haar aanraakt, zal onrein zijn tot de avond.’ Het lukt haar om de
kleren van Jezus aan te raken en ze geneest, maar dat blijft helaas niet
onopgemerkt. In dit verhaal staat wel een aanwijzing hoe de genezingen
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die Jezus doet in zijn werk gaan: er gaat kracht van Hem uit. Dat is ook de
reden dat Jezus het merkte dat de vrouw Hem had aangeraakt. Het is
opmerkelijk dat Jezus niet onrein wordt als de vrouw Hem aanraakt
maar de vrouw ‘rein’ wordt door Jezus aan te raken. Nu zegt Jezus dat
haar geloof haar behouden heeft. Dat is op zich vreemd, want het is
eigenlijk de kracht die van Jezus uitging die ervoor zorgde dat de vrouw
genezen werd.
Het hele verhaal staat in Marcus 5:25-34 ‘En een vrouw, die twaalf jaar
aan bloedvloeiingen geleden had, en veel doorstaan had van vele dokters
en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden,
maar veeleer achteruit was gegaan, had gehoord, wat er van Jezus
verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn
kleed aan. Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken,
zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en
zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. En
Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan
was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn
klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de
schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij
keek rond om te zien, wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en
bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor
Hem neder en zeide Hem de volle waarheid. En Hij zeide tot haar:
Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen
van uw kwaal.’
Dit verhaal staat middenin een ander verhaal dat bekend is geworden als
‘het dochtertje van Jaïrus’. Deze man, Jaïrus, smeekte Jezus om zijn
dochter de handen op te leggen, ze lag op sterven en was twaalf jaar oud.
Hier blijkt overigens dat er ook leiders in Israël waren die Jezus wel
gunstig gezind waren want Jaïrus wordt een overste van de synagoge
genoemd. De bloedvloeiende vrouw houdt de boel op en vervolgens komt
het bericht dat het dochtertje gestorven is. Het heeft volgens de
betrokkenen geen zin meer om nog naar het meisje toe te gaan. Dan legt
Jezus weer een koppeling met geloof: Lucas 8:50 ‘Maar Jezus hoorde het
en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal
behouden worden.’ Vervolgens gaat Jezus toch op weg en wekt haar op
uit de dood: Lucas 8: 54-55a ‘Maar Hij vatte haar hand en riep, zeggende:
Kind, sta op! En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op’.
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Er staan een paar verhalen in de Bijbel met betrekking tot de genezingen
van Jezus waar ‘geloof’ in betrokken wordt. In Lucas 17 vanaf vers 11
komen bijvoorbeeld tien melaatse mannen naar Jezus toe. Dat mocht
volgens de wet van Mozes overigens niet, melaatsen moesten op afstand
blijven. Jezus geeft hen de opdracht om zich aan de priesters te tonen.
Dat moet volgens de wet van Mozes om zich rein te kunnen laten
verklaren. Ergens onderweg worden ze ‘gereinigd’ van hun melaatsheid
(genezen). Slechts eentje komt terug om Jezus te bedanken. Dan zegt
Jezus dat het geloof van de man hem behouden heeft. Ook staat er een
verhaal over een blinde man die langs de weg bedelde, vanaf Lucas
18:35. Hij hoorde dat Jezus voorbij kwam in een enorme drukte en riep
naar Hem. De man noemde Jezus ‘zoon van David’. Daarmee gaf hij aan
dat hij vond dat Jezus inderdaad de Messias was. Dat was al behoorlijk
dapper want dat stond enorm ter discussie. Hij wordt ook nog door
anderen tegengehouden, ze zeggen dat hij stil moet zijn. De blinde man
trekt zich daar niets van aan en roept nog harder. Vervolgens vraagt
Jezus wat hij wil, dat is natuurlijk weer kunnen zien. Dan gebeurt het
volgende: Lucas 18: 42 ‘En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof
heeft u behouden.’
Het lijkt erop dat Jezus dit laatste zegt op het moment dat mensen een
inspanning leveren om bij Hem te komen voor genezing. Wonderlijk
genoeg willen mensen na het verhaal van de bloedvloeiende vrouw ook
Jezus’ kleren aanraken: Marcus 6:56 ‘En waar Hij ook kwam in dorpen of
steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en
smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken.
En allen, die Hem aanraakten, werden gezond.’ Het is niet helemaal zeker
maar het kan zijn dat doordat de vrouw dit als eerste gedaan heeft,
anderen daardoor op hetzelfde idee kwamen. Het tegenovergestelde
komt ook voor, mensen spannen zich in om zich tegen Jezus te verzetten,
ongeloof: Mattheüs 13:54-58 ‘En in zijn vaderstad gekomen, leerde Hij
hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar
heeft Hij die wijsheid en die krachten? Is dit niet de zoon van de
timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus en
Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons?
Vanwaar heeft Hij dan dit alles? En zij namen aanstoot aan Hem. Maar
Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis
ongeëerd. En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.’
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Er zijn nog een paar voorbeelden van genezingen waarin ‘geloof’ een rol
speelt, maar vaak gebeurt het gewoon, bijvoorbeeld in Mattheüs 8:1-3
‘Nadat Hij nu van de berg was afgedaald, volgden Hem vele scharen. En
zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here,
indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte
hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn
melaatsheid.’ Of: Mattheüs 8:14-15 ‘En Jezus kwam in het huis van
Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. En Hij vatte
haar hand en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende Hem.’ Jezus
geeft bijvoorbeeld ook opdrachten om iets te doen: Mattheüs 9:6a-7 ‘toen
zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En
hij stond op en ging naar huis.’
Als behouden worden betekent dat je blijft leven met eventueel een
wonder van Jezus, wat is dan het verband met het avondmaal en
waarom is dat zo’n belangrijk onderwerp? Wel, dat komt omdat er in de
brieven die geschreven zijn na het leven van Jezus toch een andere lading
naar boven lijkt te komen. Een voorbeeld staat in Handelingen 15:11
‘Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden
op dezelfde wijze als zij.’ Om dit te kunnen plaatsen moeten we
teruggaan naar het verbond dat Jezus gesloten heeft.
Dat verbond had Jezus dus genoemd tijdens het laatste avondmaal,
tijdens de viering van Pesach. Alleen in Mattheüs wordt beschreven wat
de inhoud is van dat verbond: Mattheüs 26:28 ‘Want dit is het bloed van
mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’
Dit is wel een heel goed voorbeeld van hoe de bedoeling van de Bijbel
soms erg verstopt zit in de tekst. Het lijkt erop dat de inhoud van het
verbond met Jezus de vergeving van zonden is. Als je dan even met je
ogen knippert, lijkt het er toch op dat je het verkeerd gelezen hebt. Jezus
zegt: het verbond is tót de vergeving van zonden. Dat de inhoud van het
verbond de vergeving van zonden is, zou eigenlijk ook niet kunnen. We
hebben namelijk gezien dat het begrip ‘zonden’ pas optreedt na het
overtreden van een verbond. Dus de inhoud van een verbond kan
eigenlijk niet de vergeving van zonden zijn. Maar wat is dan de inhoud
van het verbond van Jezus? Het is in ieder geval iets dat leidt tot de
vergeving van zonden.
De plek waar een nieuw verbond wordt aangekondigd in het Oude
Testament is in Jeremia 31:31-34 ‘Zie, de dagen komen, luidt het woord
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des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw
verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen
gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land
Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer
over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dít is het verbond, dat Ik
met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des
Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart
schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder
leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot
de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun
ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.’
Hier staat dat God de zonden van het volk niet meer zal gedenken. Dat
komt overeen met de vergeving van zonden. De wet blijft er gewoon van
kracht, het verschil is alleen dat het niet van buitenaf wordt opgelegd
maar dat het iets zal zijn vanuit het hart. Ook zal iedereen God kennen
zonder dat mensen het elkaar moeten leren. In het Nieuwe Testament
komen we dit verbond inderdaad weer tegen: Hebreeën 8:10-12 ‘Want
dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na
die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en
Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij
zullen Mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn
medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want
allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.
Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal
Ik niet meer gedenken.’
Dit verbond heeft overeenkomsten met het oude verbond. Uiteindelijk is
het God erom te doen dat de zonden vergeven en verwijderd worden:
Psalm 85:2-3 ‘Gij zijt uw land goedgunstig geweest, o Here, in het lot van
Jakob hebt Gij een keer gebracht; Gij hebt de ongerechtigheid van uw
volk vergeven, al hun zonden bedekt.’ Maar is dat nu het verbond waar
Jezus het over heeft bij het laatste avondmaal? Het wordt niet uitgelegd
in het verhaal van het Nieuwe Testament.
Paulus legt wel het volgende uit in Romeinen 11:26b-27 ‘De Verlosser zal
uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is
mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.’ Dit is een
tekstaanhaling uit Jesaja 59:20-21 ‘Maar als Verlosser komt Hij voor Sion
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en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord des
Heren. En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Here.’
Paulus zegt hier dat de Verlosser (God) hun zonden wegneemt door een
verbond. Het accent ligt in Jesaja op het ‘bekeren van de overtredingen’,
iets waar de Israëlieten steeds toe worden opgeroepen. Het accent dat
Paulus legt is op het wegnemen van de zonden. Verder staat in Hebreeën
9:26b ‘maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen,
verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.’ Hier staat ook dat
de zonde wordt weggenomen. Net als aan het begin van het verhaal over
Jezus; een uitspraak van Johannes de Doper: Johannes 1:29 ‘De volgende
dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde
der wereld wegneemt.’ Ook zegt een engel ongeveer hetzelfde tegen Josef
(de man van Maria) in Mattheüs 1:21 ‘Zij zal een zoon baren en gij zult
Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van
hun zonden.’ Vervolgens Romeinen 6:14a ‘Immers, de zonde zal over u
geen heerschappij voeren’. En vers 18a ‘vrijgemaakt van de zonde’.
Nu wordt duidelijk dat zowel de zonde in de wereld (de macht van de
zonde) als ook de zonden die mensen doen met betrekking tot het
verbond van God met het volk Israël, door Jezus worden weggenomen in
het verbond dat Hij sluit. Dat wegnemen leidt dan tot de vergeving van
zonden. Hoe dat verbond er precies uitziet komt nog steeds niet erg
duidelijk naar voren maar het vormt wel het hoofdthema in het Nieuwe
Testament. Overigens is de uitwerking ervan veel omvangrijker dan het
op het eerste gezicht lijkt.
Nu moeten we nog de vraag stellen waar de opmerking van Jezus
vandaan komt wanneer Hij zegt dat het nieuwe verbond ‘in mijn bloed’
is. Hiermee komen we op de gebeurtenis in het verhaal over Jezus dat
tegelijk het meest bekende en ook het meest onbegrepen is. Op een
gegeven moment sterft Jezus. Dat is eigenlijk een onzinnige gebeurtenis
want Jezus zou, volgens de engel die met Maria sprak, koning worden. Je
kunt natuurlijk geen koning zijn als je dood bent. Maar het nieuwe
verbond wordt gesloten in bloed. Net als het oude verbond, daar
kwamen dierenoffers aan te pas waarbij bloed vloeide. Dat maakt Jezus’
dood een offer. Dat is wel heel vreemd want God had een absolute hekel
aan mensoffers, een voorbeeld was de afgoderij aan de Moloch. Ook
moest Jezus daarbij lijden en wel op een manier die het grootst mogelijke
lijden teweegbrengt, door een martelwerktuig van de Romeinen, de
kruisiging. Daarbij werden misdadigers gestraft door ze op te hangen
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aan een paal met een dwarsbalk, hun handen en voeten doorboord met
spijkers. Tot ze vanzelf stierven. De details zal ik voor nu maar weglaten,
die zijn erg heftig. Het was een heel slimme constructie die zorgde voor
een maximum aan pijn waarbij mensen zo lang mogelijk in leven bleven.
De Romeinen hadden zo ongeveer het hele Middellandse Zee gebied bezet
en legden iedereen hun wil op. Dat was bijzonder pijnlijk voor het volk
Israël, voor hen had het overeenkomsten met de Babylonische
ballingschap. Ze probeerden op allerlei manieren aan de overheersing
van de Romeinen te ontsnappen maar als je de Romeinse cultuur een
beetje snapt dan weet je dat alle verzet zinloos is. Met name de Farizeeën
waren erg fanatiek geworden met het zich aan de wet van Mozes houden.
Ze hoopten dat God daardoor zou ingrijpen en hen zou bevrijden van de
onderdrukking door de Romeinen. Ze hadden daarmee de wet van Mozes
gereduceerd tot een stelsel van verboden en geboden en waren het doel,
dat God wilde dat het volk voorspoedig zou zijn, uit het oog verloren. Het
volk hoopte ook stiekem dat Jezus koning zou worden en vervolgens de
Romeinen het land uit zou jagen. Toen bleek dat Jezus dat niet ging doen,
keerden de Joden zich tegen Hem. Dat kwam de religieuze elite goed van
pas, die hadden al heel vroeg in het verhaal een vijandschap met Jezus en
ze waren ook bezorgd dat Jezus te veel invloed zou krijgen.
De heersende religieuze orde wilde Jezus al een tijd uit de weg geruimd
zien en ze hadden hem uitgeleverd aan de Romeinen die, omdat ze de
bezetters waren, Hem zouden kunnen veroordelen. Uit het verhaal blijkt
dat Jezus het allemaal al wist. Dat niet alleen, Hij zocht expres de
confrontatie op met de Farizeeën en schriftgeleerden toen Hij in
Jeruzalem was, om ze te provoceren. Hij was al drie jaar aan het
rondreizen door Israël en wist dat Hij binnenkort door de Joden
uitgeleverd zou worden aan de Romeinen. Hij vertelde het zelfs al een
paar keer aan zijn discipelen maar die konden er niets mee. Zij leefden
ook met het idee dat Jezus op een gegeven moment koning zou worden
en ze begrepen niet waarom Jezus hen vertelde dat Hij lijden en sterven
moest. Zij zijn zeker niet de enigen, door de geschiedenis heen blijft dit
het punt waar de meeste verwarring over bestaat. Dat is best logisch
want God laat Jezus als Messias verwekt worden uit de heilige Geest en
vervolgens sterft Hij. Probeer daar maar eens iets zinnigs van te maken.
Als ik voor mezelf zoek naar een punt van herkenning in mijn eigen
leven kom ik daar ook niet uit. Ik kan geen moment vinden waarop ik
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daar ineens wel iets mee kon. Er staat me alleen bij dat ik steeds hoorde
dat Jezus was gestorven voor mijn zonden. Ik heb dat zo vaak gehoord
dat het op een bepaalde manier deel is gaan uitmaken van mijn
werkelijkheid. Het staat ook precies zo in de Bijbel, bijvoorbeeld in 1
Korintiërs 15:3b ‘Christus is gestorven voor onze zonden, naar de
Schriften'. Dat Jezus natuurlijk allang voor mijn geboorte is gestorven,
vormt dan wel een ingewikkeld punt. Maar Jezus sluit dus een nieuw
verbond in Zijn bloed waarin de zonde wordt weggenomen. Het komt
naar voren in Hebreeën, een brief gericht aan de Joden. Die begrijpen
offers en bloed vanwege het oude verbond. Het nieuwe verbond werkt
niet met dierenoffers maar met het bloed van Jezus. Hebreeën 9:12 ‘en
dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen
bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een
eeuwige verlossing verwierf.’ En: Hebreeën 9:26 ‘want dan had Hij
dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is
Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer
de zonde weg te doen.’ Hier blijkt dat ‘de verlossing’ en ‘het wegdoen van
de zonde’ door Jezus, aan elkaar gekoppeld zijn. Als je bedenkt dat de
zonde in de wereld is als een onderdrukkende kracht die je leven kan
binnendringen, kun je je daar een voorstelling van maken. Je kunt bij
verlossing dan denken aan het vrijkomen van die onderdrukking. Dat
werkt dus in het nieuwe verbond, daardoor is de macht van de zonde
verbroken.
Verlossing is niet iets nieuws dat begint bij Jezus. Uiteindelijk is de
verlossing van God, Psalm 3:9 ‘De verlossing is van de Here, uw zegen zij
over uw volk.’ Die verlossing heeft het volk Israël gezien toen ze bevrijd
werden uit slavernij in Egypte: Exodus 14:13 ‘Maar Mozes zeide tot het
volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien,
die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien
hebt, zult gij nimmermeer zien.’ Later in de tijd van Simson (dat was een
richter die heel sterk was) stuurt God ook een verlosser, Rechters 13:5
‘Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren; geen scheermes
zal ooit op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jongen
een nazireeër Gods zijn; hij zal een begin maken met de verlossing van
Israël uit de macht der Filistijnen.’ God verloste het volk Israël steeds van
hun vijanden vanwege het verbond wat Hij met hen sloot. Hij zorgde er
dan voor dat ze in leven bleven en dat ze voorspoedig werden.
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Jezus brengt verlossing door het wegdoen van de zonde, dat komt door
Zijn nieuwe verbond. Dat is gesloten na het laatste avondmaal dat Jezus
had met Zijn discipelen tijdens Pesach. Nu wordt duidelijk waarom ‘het
avondmaal’, dat nog steeds gevierd wordt, zo’n sterke koppeling heeft
met het ‘behouden’ zijn. Als je namelijk verlost wordt, ben je behouden. 1
Timotheüs 1:15a ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden’.
Natuurlijk zal het vieren van het avondmaal er niet voor zorgen dat je
behouden bent maar dat is in de praktijk nog niet zo vanzelfsprekend.
Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan symbolen en rituelen waarbij
de hoop dat het iets uitwerkt, erg meespeelt.
Nu komt mijn ervaring met Jezus in mijn kamer in Hengelo tijdens mijn
stage weer bij me naar boven. Ik was gaan bidden omdat ik vond dat er
iets niet klopte toen ik zo negatief dacht over mijn huisgenoten. Toen
daar na mijn gebed zo’n grote verandering in kwam, was ik erg
opgetogen. Eigenlijk kun je zeggen dat de zonden in mijn leven (van dat
moment) werden weggenomen. Toen ik vervolgens niet kon verwerken
dat iemand (het meisje dat op de zolderkamer woonde) zomaar iets
aardigs voor mij deed, kun je zeggen dat ik leed onder een gebrek aan
waarde. Dat kun je benoemen als de zonde (in de wereld) die mij
belaagde. Toen Jezus daar vervolgens in sprak met de vijf woorden die in
me kwamen, kun je dat zien als de verlossing van zonde. Per slot van
rekening bleek Jezus gezegd te hebben dat ik geliefd was en dat gaf een
kracht in mijn leven die me hielp. Daarmee was de macht van de zonde
verbroken. Natuurlijk is dat niet absoluut, er zijn nog steeds processen in
mijn leven gaande waarin Jezus helpt. Het was wel een keerpunt, daarna
is mijn leven blijvend veranderd. Nu zie ik ineens deze twee effecten in
het verbond dat Jezus gevestigd heeft. Het bestaat dus uit het vergeven
van zonden en het verlossen uit de macht van de zonde. Ik realiseer me
dat zonder dat verbond de gebeurtenissen in Hengelo niet hadden
kunnen plaatsvinden.
Ik ben nog steeds van mening dat het niet per se noodzakelijk is om een
wonderlijke ervaring te hebben met Jezus, hoewel zoiets natuurlijk wel
bijzonder is. De uitwerking van het nieuwe verbond van Jezus kan ook
zichtbaar worden in het met elkaar met de Bijbel bezig zijn en alles wat
daarmee te maken heeft. Gelukkig ben ik wel langzamerhand van mijn
vage schuldgevoel af aan het komen.
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Hoofdstuk 8
Vreemd genoeg bleef het idee ‘Jezus is gestorven voor mijn zonden’ aan
me trekken op een manier die me bij voorbaat schuldig verklaarde. Er
was iets mis met mij en Jezus had iets gedaan waardoor dat weer in orde
zou komen. Maar dan moest ik wel in Hem ‘geloven’, dat was de
voorwaarde. Het bezorgde me een bepaalde spanning die op me drukte.
Toch kwam het niet in me op om me daaraan te onttrekken omdat ik als
kind al, zoals mijn moeder ook omschreef, op één of andere manier het
gevoel had bij Jezus te horen. Ik kon daar overigens geen concrete
invulling aan geven.
Ik hoorde wel eens mensen praten die vertelden dat ze zondigden in hun
denken. Je kunt je afvragen of dat wel zo in de Bijbel staat want de wetten
van Mozes gingen bijvoorbeeld vooral over wat je moest doen en wat je
niet mocht doen. Je kunt dan als argument gebruiken dat wat je doet
vooral voortkomt uit wat je denkt. Maar ja, je gedachten kun je niet altijd
zomaar beïnvloeden. Je kunt er behoorlijk neurotisch van worden als je
alles wat er in je gedachten gebeurt gaat beoordelen om te bepalen of dat
wel of niet goed is en je vervolgens probeert bepaalde dingen niet te
denken. Als je die lijn doortrekt en vervolgens ook bij alles wat je doet je
afvraagt of dat wel goed is kun je gemakkelijk in een bedruktheid raken
die erg belemmerend werkt.
Ik vraag me af, toen ik tot het punt kwam op mijn kamer in Hengelo dat
er iets niet klopte aan mijn negatieve gedachten en dat na mijn gebed die
gedachten helemaal veranderden, was ik toen ook echt aan het
zondigen? Had ik toen ‘verkeerde gedachten’ of is dat toch niet hetzelfde?
Als ik in die lijn ga redeneren merk ik dat de verandering die er kwam na
mijn gebed, onderbelicht raakt. Ook had ik er helemaal niet voor gekozen
die gedachten te hebben, ze kwamen gewoon in me op en ik kon ze pas
daarna beoordelen. Eigenlijk is het vreemd om mijn eigen gedachten op
die manier te beoordelen want ik maak niet eens deel uit van het volk
Israël. Daar had God een verbond mee gesloten en binnen dat verbond
werd er pas gesproken over zondigen. Waarom kreeg ik dan het idee dat
er iets niet klopte toen ik deze gedachten bij mezelf beoordeelde?
In de Bijbel staat iets interessants over gedachten, in Jeremia 18:12 ‘Doch
zij zeggen: Het baat niet, want wij zullen onze eigen gedachten volgen en
een ieder naar de verstoktheid van zijn boos hart handelen.’ Dit wordt
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geschreven direct nadat God een oproep doet om zich ‘te bekeren van
hun boze weg’ omdat God anders rampspoed zou brengen, dat was hoe
het verbond van God met Israël in elkaar zat. Vrijwel alle profeten in het
Oude Testament doen dat soort oproepen, in opdracht van God. Deze
profeten en vooral ook Jeremia, voelden zich daarin vaak niet gehoord.
Dat blijkt wel uit deze tekst. Hier staat weer dat hebben van een ‘boos
hart’ waarvan we nu weten dat de macht van de zonde ervoor zorgt dat
mensen dit krijgen. Jeremia heeft daar nog wat informatie over in
Jeremia 4:14 ‘Reinig uw hart van boosheid, Jeruzalem, opdat gij
behouden wordt; hoelang zullen in uw binnenste uw zondige
overleggingen verwijlen?’ Daar komt weer het woord ‘behouden’ naar
voren, waar mensen in allerlei denominaties het dus over hebben en er
spanning bestaat over of ze dat wel of niet zijn. De oplossing lijkt dan te
zijn om in Jezus te geloven, dan ben je behouden. Dat staat immers in de
tekst van Handelingen 15:11 ‘Maar door de genade van de Here Jezus
geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.’ Vervolgens lijk
je er ook nog iets voor te moeten doen, werken: Jakobus 2:14 ‘Wat baat
het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen
werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?’ Maar er is ook een tekst
die juist zegt dat het niet om ‘werken’ gaat. 2 Timotheüs 1:9 ‘die ons
behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze
werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in
Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden’. Wat het allemaal betekent
is moeilijk te achterhalen.
Zo komt wel naar voren dat de termen die in het Nieuwe Testament
gebruikt worden pas context krijgen als de bedoeling ervan in het Oude
Testament duidelijk wordt. Ik had zelf altijd het idee dat ‘behouden’ een
soort positie was waardoor je in een kring van ‘behoudenen’ terecht
kwam. Wat dat precies inhield bleef voor mij dan op de achtergrond.
Zoiets staat overigens wel in de Bijbel: Handelingen 2:47b ‘En de Here
voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.’ God was in
ieder geval bezig het volk Israël te leren de macht van de zonde voor te
blijven, het houden van de wet zorgde ervoor dat ze ‘leven’ hadden en dat
de zonde geen toegang kon krijgen tot hun hart. Als dat toch gebeurde zei
God dus dat ze hun hart moesten reinigen. Dat zorgde er dan voor dat ze
behouden werden. Jeremia riep daartoe op maar dat lukte niet omdat
mensen vasthielden aan hun boze hart. Wat er gebeurt als mensen dat
wel zouden doen en zich weer aan de wet zouden houden staat in Psalm
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84:12 ‘Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en
ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.’
Dat was dus precies wat ik ervaarde na mijn gebed toen ik mijn
gedachten ving, bedacht dat er iets niet klopte en dat vervolgens tegen
God zei. Nu maak ik nog steeds geen deel uit van het volk Israël, maar dat
betekent niet dat de macht van de zonde geen invloed op me heeft. Die
heeft natuurlijk invloed op iedereen, want de zonde is in de wereld en
iedereen heeft daarmee te maken. Als ik nu kijk naar wat er in mijn hart
was kan ik eigenlijk zeggen dat er wel iets mee aan de hand was. Ik had in
mijn leven al een hoop dingen meegemaakt die me op een bepaalde
manier negatief beïnvloed hadden. Dat zal iedereen wel herkennen en
dat komt natuurlijk ook omdat mensen kwetsbaar zijn voor de macht
van de zonde die het leven moeilijk maakt. Ik zou niet direct over mezelf
willen zeggen dat ik een boos hart had maar er waren duidelijk dingen
waar ik op een negatieve manier tegenaan keek. Daar kwamen mijn
gedachten dus vandaan en toen ik begon aan mijn ‘hallo Jezus’-avontuur
had ik geen idee dat de invloed die dat op me zou hebben me duidelijk
zou maken dat daar iets mee moest gebeuren.
Hoe ik op die invloed reageerde en wat God vervolgens deed staat in
Psalm 32:5 ‘Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid
verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en
Gij vergaaft de schuld mijner zonden.’ Het effect dat deze ‘vergeving’ op
mij had was dat ik me allereerst opgelucht voelde en vervolgens weer
nieuwe moed kreeg. Even daarna waren mijn gedachten tot mijn
verrassing veranderd zonder dat ik me daar in eerste instantie van
bewust was. Ik was daar zoals gezegd zeer opgetogen over, het staat me
nog bij alsof het gisteren gebeurd is. Dus de macht van de zonde die in je
komt brengt op een bepaalde manier ‘de dood’, niet direct een fysieke
dood maar wel iets wat je belemmert. Overigens is de macht van de
zonde weldegelijk in staat om ook fysieke dood teweeg te brengen, we
hebben gezien wat er door jaloezie met Kaïn gebeurde en dat gebeurt nog
steeds in de wereld. Wat God in mij deed was dus eigenlijk nieuw leven
brengen, tot mijn verbazing was ik na mijn gebed ineens heel
optimistisch over mijn medebewoners maar daar kwam ik pas achter
nadat ik weer mijn eigen gedachten beoordeeld had. God had iets in mijn
hart gedaan. Dat doet gelijk denken aan de tekst waarin staat dat God zijn
wetten in ons hart zou leggen. Hoewel ik dit toen voor het eerst zo
duidelijk meemaakte is het niet bij die ene keer gebleven. Regelmatig
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heeft dit proces zich herhaald en ook bijvoorbeeld in mijn huwelijk heb ik
samen met mijn vrouw heel vaak het verbond dat we hebben hersteld
door dit proces van vergeving; we spraken dan over wat er verkeerd was
gegaan en maakten dat vervolgens weer goed. Daarna kwam de
verbondenheid weer terug die we daarvoor hadden.
Ik ben me ervan bewust dat veel leerstellingen uitgaan van een
oorspronkelijke slechtheid van de mens en dat komt in mijn verhaal niet
naar voren. Dat heb ik niet expres gedaan. Zoals ik het nu vertel, zo heb ik
het ervaren. Ik begreep toen trouwens deze leerstellingen niet eens en
ook niet wat er precies gebeurd was op mijn kamer in Hengelo. Dit stukje
van wat ik toen beleefd heb zal niet langer dan een paar minuten
geduurd hebben maar vervolgens ben ik jaren bezig geweest te
ontdekken wat er nu precies gebeurd was. Ook was het verwarrend om
te ontdekken dat God gewoon zonden vergaf in het verhaal van het volk
Israël en dat ik daarnaast opgroeide met het idee dat vergeving alleen
mogelijk was door het offer van Jezus. Het is dan verbazingwekkend hoe
lang het duurde voordat ik ontdekte dat de woorden ‘behouden’ en
‘vergeving’ ook gewoon in het Oude Testament voorkwamen. Het lijkt
dan wel alsof je er overheen leest en onbewust op de achtergrond houdt
wat het verder betekent.
Grappig genoeg geeft het verhaal van Johannes de Doper de vergeving
van zonden ook treffend weer. Het staat weliswaar in het Nieuwe
Testament maar het gebeurde wel een aantal jaar voordat Jezus stierf.
Marcus 1:2-5 ‘Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend
mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van
een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn
paden, geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der
bekering tot vergeving van zonden predikte. En het gehele Joodse land
liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door
hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden.’ Het
is een beetje onwaarschijnlijk maar hier staat dat letterlijk het hele volk
Israël zich bekeerde en zich liet dopen door Johannes de Doper. Hoe die
bekering eruit zag was overigens heel concreet, dat staat erna: Lucas
3:10-14 ‘En de scharen vroegen hem, zeggende: Wat moeten wij dan
doen? Hij antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel klederen heeft, dele
mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo. Er kwamen
ook tollenaars om zich te laten dopen en zij zeiden tot hem: Meester, wat
moeten wij doen? Hij zeide tot hen: Vordert niet meer dan u
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voorgeschreven is. En ook die in krijgsdienst waren, vroegen hem,
zeggende: En wat moeten wij doen? En hij zeide tot hen: Plundert
niemand uit en perst niets af en weest tevreden met uw soldij.’ Dus
gewoon elkaar helpen en eerlijk zijn. Het klinkt eigenlijk wel gek dat het
volk vroeg wat ze moesten doen, de wet van Mozes bestond al een hele
tijd en zelfs als je gewoon logisch nadenkt kan het toch niet ingewikkeld
zijn om te begrijpen dan er zo meer gelegenheid komt dat het met
iedereen beter gaat. Toch is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Als er een
cultuur ontstaat waar iedereen alleen met zijn eigen voordeel bezig is,
wordt het lastig om dat te doorbreken. Door je dan te bekeren kun je weer
een nieuwe start met elkaar maken.
God geeft dan genade, Hij helpt. In het Oude Testament is dat ook weer
heel concreet. Het verbond van God met Israël was dat Hij hen hielp,
maar als ze niet de wet van Mozes volgden dan zou Hij hun het leven
behoorlijk moeilijk maken. Als je het woord genade nazoekt in teksten
uit het Oude Testament kom je het tegen, bijvoorbeeld in Genesis 39:21
‘En de Here was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de
genegenheid van de overste der gevangenis winnen.’ Jozef was als slaaf
verkocht door zijn jaloerse broers, naar Egypte afgevoerd en in de
gevangenis beland. Maar God hielp hem daar, Hij zorgde ervoor dat Jozef
bij de gevangenisbewaarder in de gunst kwam. Natuurlijk was dat niet
alles, als het verhaal zich verder ontvouwt zie je dat God heel bijzondere
dingen doet in het leven van Jozef. Een ander voorbeeld staat in Job 10:12
‘Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest
bewaakt.’ Als God geen genade geeft ziet het er grimmig uit: Jeremia
16:12b-13 ‘doordat ieder van u wandelt naar de verstoktheid van zijn
boos hart in plaats van naar Mij te horen, daarom zal Ik u wegslingeren
uit dit land naar een land dat gij niet hebt gekend, gij noch uw vaderen,
en daar zult gij andere goden dienen dag en nacht, doordat Ik u geen
genade zal bewijzen.’ Een combinatie van die twee aspecten komt
treffend naar voren in Psalm 30:9-11 ‘Tot U, Here, riep ik, en tot de Here
smeekte ik om genade: Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn
nederdalen in de groeve? Kan het stof U loven, kan dat uw trouw
vermelden? Hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij een helper.’
Als je bij Jezus kijkt hoe het zit met die genade kom je dat al tegen toen Hij
nog heel jong was, twaalf jaar oud: Lucas 2:40 ‘Het kind groeide op en
werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was
op Hem.’ Dat kwam waarschijnlijk doordat Jezus uit de heilige Geest
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verwekt was bij Maria. Die had ook al genade bij God: Lucas 1:30 ‘En de
engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade
gevonden bij God.’ Even later staat er over Jezus: Lucas 2:52 ‘En Jezus
nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.’ Dat lijkt erg
op wat er met David gebeurde nadat hij gezalfd was door Samuël. Als
Jezus dan begint met zijn publieke optreden en begint te ‘leren’, staat er
in Lucas 4:14-22 ‘En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar
Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. En Hij leerde
in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazaret,
waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de
sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En Hem werd
het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek
geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren
is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie
te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te
verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden
in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna
sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen
van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te
zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En allen
betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de
woorden van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet
de zoon van Jozef?’ Hier wordt genade direct gekoppeld aan het feit dat
Jezus gezalfd is met de heilige Geest. Vreemd genoeg staat er verder bijna
geen uitleg meer over het woord ‘genade’ in het Nieuwe Testament, vaak
staat het gewoon als onderdeel van een begroeting in verschillende
brieven, bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 1:3 ‘genade zij u en vrede van God,
onze Vader, en van de Here Jezus Christus.’
Je zou nu wel de vraag kunnen stellen wat de toegevoegde waarde is van
het verbond van Jezus, God heeft immers al een verbond waarin Hij
zonden vergeeft, genade geeft en ook behoudt. Het lijkt er wel op dat er
een verschil is in de genade die God geeft door Jezus: 1 Korintiërs 1:4 ‘Ik
dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus
Jezus geschonken is’. Zo zijn we ‘onder de genade’, volgens Paulus.
Romeinen 6:14 ‘Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren,
want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.’ Door Jezus hebben
we dan toegang tot de genade: Romeinen 5:2 ‘door wie wij ook de
toegang hebben verkregen tot deze genade’. God geeft dus nu genade
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door Jezus vanwege het nieuwe verbond en niet door het houden van de
wet.
Het is niet toevallig dat het nieuwe verbond van Jezus ‘in Zijn bloed’ is.
Het verbond dat God sloot met Israël was ook ‘in bloed’: Exodus 24:8
‘Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie,
het bloed van het verbond dat de Here met u sluit, op grond van al deze
woorden.’ Het gaat hier om bloed van dierenoffers. Ook is het niet
toevallig dat Jezus Zijn nieuwe verbond aankondigt tijdens de viering
van Pesach. De uittocht uit Egypte, waar Pesach om gevierd werd, was
een bevrijding uit slavernij. God had Mozes geholpen doordat er allerlei
plagen kwamen die de Egyptenaren troffen. Maar de farao was
hardnekkig en wilde het volk Israël niet laten gaan. Nadat de laatste
plaag geweest was veranderde hij van gedachten, nu wilde hij dat het
volk zo snel mogelijk vertrok. God had namelijk alle eerstgeborenen van
de Egyptenaren gedood en ook de farao hield zijn oudste zoon dood in
zijn armen. Het volk Israël had de opdracht gekregen een lam te slachten
en het bloed aan hun deurposten te smeren. Zo zouden zij gespaard
worden voor deze plaag. De macht van de zonde zorgt ook voor slavernij:
Johannes 8:34 ‘Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een
ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.’ Johannes de Doper zag
Jezus en noemde hem ook een lam: Johannes 1:29 ‘De volgende dag zag
hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der
wereld wegneemt.’ Zo wordt zichtbaar gemaakt door het Pesach dat het
nieuwe verbond in het bloed van Jezus zorgt voor de bevrijding van
slavernij aan de zonde. De verhalen van het Oude Testament blijken dus
verbonden te zijn met het verhaal over Jezus.
Het klinkt langzamerhand allemaal wel een beetje theoretisch maar het
verklaart voor mij wel wat Jezus tegen me zei nadat ik, vlak na de
opgetogenheid over wat er gebeurd was na mijn eerste gebed, weer met
een nieuw probleem aankwam. Dat was toen het meisje met koffie naar
mijn kamer kwam en ik niet kon begrijpen dat iemand zomaar iets
vriendelijks voor me deed. Dat ik daar toen erg aangedaan door raakte
was wel vreemd maar ik had niet door dat na mijn ‘hallo Jezus’ er iets
gaande was. Het zorgde ervoor dat ik ergens begreep dat er iets was wat
me belemmerde. Dat was natuurlijk de macht van de zonde die toegang
had gekregen tot mijn hart. Toen ik in een soort wanhoop uitriep: “Heer,
wat moet ik nou” en dat Jezus vervolgens zei: “maar Ik ben er toch” was
dat vanwege het nieuwe verbond. Ik had het gevoel gekregen dat ik aan
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het dweilen was met de kraan open maar Jezus vertelde me hier dat er
een mogelijkheid was om de kraan dicht te doen. Het verbond van Jezus
zorgt ervoor dat er vergeving van zonden is en ook dat de macht van de
zonde verbroken kan worden. Daar zit dus de toegevoegde waarde van
het nieuwe verbond, het is beter dan het oude verbond. Dat staat ook in
Hebreeën 7:22 ‘in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg
geworden.’
Vervolgens sprak Jezus dus de inmiddels legendarische vijf woorden en
verzekerde me vervolgens dat Hij niet bij me weg zou gaan. Het klinkt
misschien een beetje melodramatisch, alsof ik terugkijk op een
gebeurtenis waar ik een soort museum omheen heb gebouwd. Dé grote
openbaring waar ik me mijn hele leven aan zou kunnen vasthouden. Het
is echter niet toevallig dat er ruim dertig jaar zit tussen deze
gebeurtenissen en het opschrijven ervan. In de tussentijd zijn er zoveel
dingen gebeurd op het gebied van openbaring dat het ondoenlijk is om ze
allemaal te beschrijven. Dat niet alleen, de meesten zijn op zichzelf niet
eens te beschrijven. Mijn zoektocht naar God heeft zich tot nu toe
voortgezet en het heeft veel voeten in de aarde gehad om een beetje te
begrijpen wat het allemaal betekent. Ook heb ik veel tijd besteed aan het
ontrafelen van de geschiedenis, hoe allerlei leerstellingen zijn ontstaan
en wat er nu precies in de Bijbel staat. Maar de meeste tijd is gaan zitten
in het gevoel dat mijn openbaring niet bewijsbaar is en dat daardoor de
relevantie ervan onder druk staat. De weg vooruit daarin is voor mij
relatie. Het is net als met verliefdheid. Dat is ook niet te bewijzen maar
het kan je wel in verwondering brengen.
Nu kun je overigens bedenken dat er door het nieuwe verbond een soort
volmaaktheid zou moeten komen die ervoor zorgt dat je nooit meer
problemen hebt en nergens meer last van hebt doordat je overal boven
staat. Dat blijkt echter in de praktijk niet realistisch te zijn. Ik heb veel
mensen gesproken die iets met Jezus hebben meegemaakt, maar daarbij
heeft niemand aangegeven nooit meer problemen te hebben. Als dat zo
was zou iedereen gewoon in Jezus kunnen gaan geloven en dan ontstaat
er vanzelf een soort nieuw paradijs. Om daar een beter beeld bij te krijgen
is misschien het verhaal van Paulus een goed voorbeeld. Hij heette
daarvoor Saulus, na zijn ontmoeting met Jezus kreeg hij een nieuwe
naam. Hij was een farizeeër die de volgelingen van Jezus het leven
moeilijk maakte. Zijn ontmoeting met Jezus maakte zijn leven niet
makkelijker maar juist moeilijker. Dat komt doordat de openbaring van
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Jezus op gespannen voet staat met de macht van de zonde in de wereld.
Het levert een soort strijdtoneel op. Over het algemeen heb ik gemerkt
dat, als Jezus zich openbaart, er veel goede dingen gebeuren en ook dat er
nog een hele weg te gaan is om te groeien in die openbaring. Bij mij werd
het me wel gelijk duidelijk dat, ondanks de teleurstellingen die nog
zouden komen, er een nieuwe tijd was aangebroken in mijn relatie met
God.

Hoofdstuk 9
Het is moeilijk voor te stellen dat God, schepper van hemel en aarde, zich
zo intensief en uitsluitend bezig hield met slechts het volk Israël. De
landen rondom Israël en de rest van de wereld hadden hun eigen goden
en het enige wat God ermee deed was de Israëlieten op hun hart drukken
zich er niet mee in te laten. Je zou toch zeggen dat God groter is dan dat.
Waarom maakte God zich niet bekend aan al die andere volken zoals Hij
op de berg Horeb gedaan had voor het volk Israël? De Joden in de tijd van
Jezus waren ervan overtuigd dat ze een exclusieve positie hadden. Ze
noemden zichzelf ‘de kinderen van Abraham’. Ook als je in de Bijbel het
verhaal leest over Jezus, dat vier keer verteld wordt, zijn er geen
aanwijzingen dat wat Jezus daar aan het doen is voor het volk Israël, zal
gaan gelden voor iedereen. De reactie op een buitenlandse vrouw die Zijn
hulp vroeg was zelfs: Mattheüs 15:24 ‘Hij echter antwoordde en zeide: Ik
ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.’ Toch
gaf Jezus de genezing voor haar dochter toen ze bij Hem aandrong (en
zichzelf daarbij ook vernederde) en zei vervolgens dat ze een groot geloof
had. Wel vertelde Jezus vreemd genoeg aan een Samaritaanse vrouw dat
Hij de Messias was, dat deed Hij eigenlijk verder bij niemand. De
Samaritanen waren een buurvolk dat bestond uit een mengvorm tussen
de Israëlieten en de Assyriërs, ontstaan tijdens de Babylonische
ballingschap. De Joden wilden er niets mee te maken hebben.
Ook in onze tijd hebben de Joden die bezig willen zijn met de wet van
Mozes, eigenlijk geen behoefte om daar niet-Joden in te betrekken. Als je
daar toch ook mee bezig wilt zijn vragen ze of je het wel zeker weet. Na
enig aandringen zijn ze dan eventueel bereid je in te wijden in het
complexe stelsel van hoe de wet nu geïnterpreteerd wordt. Als het
bijvoorbeeld over de spijswetten gaat is het noodzakelijk dat het voedsel
‘koosjer’ is. Bijzonder genoeg is de wet dat je op de sabbat geen vuur mag
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maken geëvolueerd tot onder meer de zogenaamde sabbatslift.
Natuurlijk had je in de tijd van het oude Israël geen
elektriciteitsvoorzieningen en zeker geen liften maar in de huidige tijd
wordt door de Joden elektrisch licht ook gezien als vuur. Dat is op zich
best logisch als je bedenkt dat er in een gloeilamp een gloeidraad zit die
eigenlijk in brand staat. Doordat er geen zuurstof bij kan verbrand de
draad niet. Als je het lichtknopje aandoet en de lamp gaat branden, maak
je dus eigenlijk vuur. Vanwege die redenering mag je op de sabbat geen
licht aandoen. Daarop is de volgende stap dat je geen elektrische knopjes
mag indrukken op de sabbat. Dat is lastig als je in een flat woont of in een
hotel slaapt met bijvoorbeeld twintig verdiepingen. Daarop is de
sabbatslift geïntroduceerd, die stopt alleen op sabbat (zaterdag) op elke
verdieping en de deuren gaan zelf open en weer dicht zodat je geen knop
hoeft in te drukken. Het duurt dan wel veel langer voordat je op je
bestemming aankomt. Als niet-Jood staat het je vrij een andere lift te
nemen en op knoppen te drukken om naar boven of naar beneden te
gaan. Ook zijn er veel Joden in het huidige Israël die geen interesse
hebben in deze wetten, er zijn zelfs genoeg Joden die überhaupt niet
erkennen dat er een God zou bestaan.
Misschien klinkt een sabbatslift best vreemd in onze oren en denken we
al snel aan een cultuurgebonden gebruik. Ook kan er twijfel zijn of dit
het doel van de wet van Mozes ondersteunt. Hoe het ook zij, het is een
onwaarschijnlijke prestatie om de wetten van Mozes nog in leven te
houden zo’n 3500 jaar nadat ze gegeven zijn. Dat er nog van een volk
Israël gesproken kan worden is overigens niet toevallig, zonder die wet
en Gods hulp was het volk Israël allang verdwenen, net zoals veel oude
beschavingen. In het huidige Israël zie ik nog steeds duidelijk de sporen
van het verbond van God. Joden hebben, ondanks alle verdrukkingen
waaronder ze geleden hebben, een merkwaardige vasthoudendheid als
het gaat om voorspoedig zijn. Als ik op de markt in onze stad fruit ga
kopen kijkt de verkoopster me betekenisvol aan als ze zegt: “dit komt uit
Israël”. Alsof ze daarmee al genoeg gezegd heeft en je vervolgens zeker
kunt weten dat je iets bijzonders koopt. In de middeleeuwen meenden
sommige heidenen dat ze de exclusieve rechten op God hadden
overgenomen en wilden ze het liefst dat het Joodse volk verdween. Dat is
echter nooit gelukt maar het was bijvoorbeeld voor Joden wel verboden
om land te bezitten. De reden was dat ze daarmee vanzelf voorspoedig
werden en dat werd ze niet gegund. Ook was het hun verboden zich bij
zogenaamde gildes aan te sluiten om zaken te kunnen doen. Waar
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bijvoorbeeld geen gilde voor bestond was de diamanthandel. Vervolgens
werden Joden daarin voorspoedig. Een bijkomend voordeel was dat, als
ze snel moesten vluchten, ze hun hele handel konden verbergen door de
diamanten in te slikken. Een paar dagen later konden ze dan gemakkelijk
hun bedrijf op een andere plek voortzetten. Het komt allemaal doordat
God genade geeft. Vervolgens ontstaat er, net zoals met Jezus, een soort
strijdtoneel met de macht van de zonde die in de wereld is. Dat brengt
weer een vorm van lijden met zich mee die de hulp van God weer onder
druk zet. Dit effect is soms zo onzichtbaar dat je het gemakkelijk over het
hoofd ziet. Als je echter naar de grote lijnen kijkt en daarnaast specifieke
voorvallen bestudeert, wordt het duidelijk zichtbaar.
In de Bijbel komt naar voren dat er geen onderscheid meer zal zijn tussen
Joden en heidenen. Dat komt door Jezus, Hij is geboren in Israël maar Hij
zorgt ervoor dat de genade van God voor iedereen beschikbaar komt in
het nieuwe verbond. Dat gebeurt op een manier die moeilijk te volgen is,
je zou denken dat de heidenen gewoon de wet van Mozes moeten volgen
maar toch is dat niet zo en daar is veel verwarring over. In allerlei
denominaties zie je dat nog terug. Er is dan de neiging om te denken dat
bepaalde dingen niet mogen en dat andere dingen juist moeten van God.
Natuurlijk is het nog steeds bijzonder nuttig om elkaar te helpen en om
eerlijk te zijn maar dat zorgt niet zozeer voor het beschikbaar komen van
de genade van God in deze nieuwe situatie. Die genade wordt in het
nieuwe verbond gegeven door Jezus: 1 Korintiërs 1:4 ‘Ik dank God te
allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus
geschonken is’. Dat staat ook in 1 Petrus 1:13b ‘en vestigt uw hoop
volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van
Jezus Christus.’
In het allerlaatste gesprek dat Jezus met Zijn discipelen heeft, onthult Hij
aan hen dan toch nog Zijn bedoelingen. Jezus wil dat het ‘leven’ wat Hij te
geven heeft, beschikbaar komt voor iedereen. Lucas 24:47 ‘en dat in zijn
naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan
alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.’ Dus wat Johannes de Doper deed
met het volk Israël, Marcus 1:4 ‘dat Johannes doopte in de woestijn en de
doop der bekering tot vergeving van zonden predikte’, doet Jezus nu door
het nieuwe verbond ‘aan alle volken’. Uiteindelijk komt dat pas echt goed
naar voren in het boek Handelingen dat beschrijft wat er allemaal
gebeurt als de discipelen zonder Jezus verder gaan. Handelingen 11:18b
‘Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken.’ Zo
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komt het dus dat de hulp van God ook in mijn leven zichtbaar is
geworden en merk ik dat de genade van God door Jezus in mijn leven
werkt ondanks dat ik niet bij het volk Israël behoor.
Je zou nu kunnen denken: prima, duidelijk, heel mooi. Als je echter met
alleen deze informatie de Bijbel door gaat lezen staan er veel dingen in
waardoor je het spoor gemakkelijk weer bijster raakt. Je kunt dan op zoek
gaan naar de juiste uitleg ervan maar het lijkt wel of er achter elke
ontdekking weer een nieuwe onduidelijkheid ontstaat. Mensen hebben
daarom geprobeerd uitgangspunten te definiëren vanuit gedeeltes uit de
Bijbel, maar die kunnen vaak met een ander gedeelte uit de Bijbel weer
ontkracht worden. Zo ontstaat er een eindeloze discussie. In een poging
daar vanaf te komen zijn er bijvoorbeeld veel inspanningen gedaan om
‘het geloof’ in een versimpelde versie weer te geven. Door iedereen dat te
laten onderschrijven wordt er zo overeenstemming bereikt. Vaak levert
het echter weer een nieuwe belemmering op om te kunnen achterhalen
wat de Bijbel nu precies wil zeggen. Ik zou nu natuurlijk verder kunnen
gaan met uitleggen wat het allemaal betekent en een soort
totaaloplossing kunnen aanbieden. Maar mijn drijfveer is om te
onderzoeken waarom God zich openbaart maar zich toch ook weer
verborgen lijkt te houden, dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn
eigen openbaring en de gebeurtenissen in de eerste jaren erna. Als je
mensen vraagt waarom ze geloven krijg je antwoorden die wijzen op een
diepe overtuiging maar tegelijk zie je dat ze het moeilijk vinden om dat
concreet te krijgen. Het lijkt er in ieder geval wel op dat Gods eerste
prioriteit niet is om onze problemen op te lossen. Toch heb ik de hulp die
God geeft vaak zichtbaar zien worden, niet alleen in mijn eigen leven
maar ook in de levens van anderen.
In de donkere wolk waarin God zich openbaarde aan Mozes in de
tabernakel en aan Salomo in het huis dat hij gebouwd had, zie je dat
terug. God openbaart zich en verbergt zich tegelijkertijd. Salomo merkt
dan droogjes op dat God kennelijk verkozen heeft om in donkerheid te
wonen. Ook Jesaja heeft het erover: Jesaja 45:15 ‘Voorwaar, Gij zijt een
God, die Zich verborgen houdt, de God van Israël, een Verlosser.’ Dan
wordt er in de Psalmen weer gezegd dat God zich juist niet verborgen
houdt: Psalm 22:25 ‘Want Hij heeft niet veracht noch versmaad de
ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen,
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.’ Het lijkt erop dat God
selectief dingen verbergt en openbaart: Mattheüs 11:25-26 ‘Te dien tijde
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hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde,
dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch
aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen
geweest voor U.’ Ook is God selectief in de tijd: Kolossenzen 1:26 ‘het
geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar
thans geopenbaard aan zijn heiligen.’
Dat laatste gebeurt dus in de tijd van Jezus. Het wordt al aangekondigd
door de vader van Johannes de Doper, Zacharias. Er gaat een heel verhaal
aan vooraf. Zacharias had van dezelfde engel die daarna ook Maria zou
bezoeken, een teken gekregen dat hij een zoon zou krijgen. Dat teken was
dat hij niet meer kon praten. Dat was wat lastig maar toen er verwarring
ontstond op het moment dat Elisabet haar zoon Johannes wilde noemen
nadat hij geboren was, schreef Zacharias op: Johannes is zijn naam. Op
datzelfde moment kon hij weer praten. Dan staat er in Lucas 2:67-80 ‘En
zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en profeteerde,
zeggende: Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien
naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn
des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht, – gelijk Hij
gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher – om
ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten,
om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond
te gedenken, de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat Hij ons
zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost, Hem te dienen
in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen. En gij,
kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor
het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te
geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke
barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte naar
ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en
schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Het
kind nu groeide op en werd gesterkt door de Geest. En hij vertoefde in de
woestijnen tot op de dag, dat hij zich aan Israël vertoonde.’
Het is misschien een wat lang en ingewikkeld Bijbelgedeelte maar de
elementen die tot nu toe naar voren zijn gekomen, zien we hier terug. Als
je bedenkt dat Zacharias dus al negen maanden niet heeft kunnen
spreken en het eerste wat hij vervolgens zegt zo’n profetie is, proef je iets
van hoe diep het verbond met God zit. Om te lezen dat Zacharias vervuld
werd met de heilige Geest is iets waar ik vroeger niets mee kon. Maar als
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ik het nu lees zie ik dat God zich openbaart, net zoals in veel verhalen in
de Bijbel waar er gesproken wordt over de heilige Geest. Mede door mijn
eigen openbaring (waar uiteindelijk veel aan toe is gevoegd) raakt het me
enorm wat Zacharias zegt. Dat hij profeteert vanwege de heilige Geest is
niet meer alleen iets dat ik hier lees maar iets wat ik steeds meer
zichtbaar zie worden in mijn eigen leven.
Ook Simeon, die in het verhaal na de geboorte van Jezus naar voren
komt, heeft door de heilige Geest openbaring: Lucas 2:25-32 ‘En zie, er
was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was
rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en
de heilige Geest was op hem. En hem was door de heilige Geest een
godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des
Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de
ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen
overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en
hij loofde God en zeide: Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede,
naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid
hebt voor het aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de
heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.’
Waar Zacharias spreekt over ‘de Opgang uit de hoogte naar ons zal
omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis’, heeft
Simeon het over het ‘licht tot openbaring’. Dat is eigenlijk niet uit te
leggen maar door Jezus komt er zicht op ‘het heil’ en ‘de weg des vredes’.
Inmiddels zal duidelijk zijn dat het er niet om gaat dat je alles precies
goed moet doen zodat je Gods goedkeuring krijgt en dat je ondertussen
eigenlijk toch nooit goed genoeg bent. Je kunt dat gemakkelijk
concluderen, ook omdat de toonzetting in de Bijbel vaak wat streng
overkomt. Daardoor zijn er ook leerstellingen ontwikkeld die dat zo
stellen. Maar heil is gekoppeld aan verlossing en licht heeft daarmee te
maken: Jesaja 62:1 ‘Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil
zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn
verlossing als een brandende fakkel.’ Redden, behouden en verlossen, het
zijn allemaal synoniemen van elkaar en God is bezig om Zijn liefde te
openbaren door Jezus zodat we daardoor ‘leven’ hebben. 1 Johannes 4:9
‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn
eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven
door Hem.’
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In het oude verbond was er gerechtigheid door de wet. Jesaja 51:7 ‘Hoort
naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is.’
De gerechtigheid kennen is een wat vreemde uitdrukking waarvan de
betekenis in de Bijbel maar moeilijk terug te vinden is. Als je naar
synoniemen zoekt van gerechtigheid is de enige term die er een beetje bij
past: wettig of gewettigd. Zowel Zacharias en Elisabet als Simeon werden
rechtvaardig genoemd, het betekent dat ze de wet hielden. Bij het volk
Israël was God steeds bezig om de gerechtigheid weer terug te brengen
door hun zonden te vergeven. Dat komt doordat God goedgunstig is, een
ander woord voor genadig. Psalm 85:2-3 ‘Gij zijt uw land goedgunstig
geweest, o Here, in het lot van Jakob hebt Gij een keer gebracht; Gij hebt
de ongerechtigheid van uw volk vergeven, al hun zonden bedekt.’ Toch
zegt Paulus in Romeinen 3:9b-10 ‘wij hebben immers tevoren Joden
zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk
geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één’. Het is er een
goed voorbeeld van dat de Bijbel tegenstrijdigheden lijkt te bevatten.
Paulus maakt hier wel duidelijk dat als je niet rechtvaardig bent, je onder
(de macht van) de zonde bent.
Om dat een beetje concreet te krijgen kun je weer bedenken wat er
gebeurt als de zonde toegang tot je krijgt: het geeft je een boos hart.
Daaruit komen ‘boze overleggingen’. In Mattheüs wordt deze term
gebruikt, Jezus heeft daar een discussie met de Farizeeën en
schriftgeleerden. Ze zeggen: Mattheüs 15:1-3a ‘Toen kwamen uit
Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: Waarom
overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Immers, zij wassen
hun handen niet, wanneer zij brood eten.’ Nu is het een goed idee om je
handen te wassen voordat je gaat eten, maar blijkbaar was het voor hen
wel heel erg belangrijk vanwege hun overleveringen. Ze vonden dat
handen wassen voor het eten je ‘rein’ maakte. Jezus haalt fel naar ze uit
want ze doen wel wat er niet in de wet staat en niet wat er wel in de wet
staat. Daarmee overtreden ze de wet maar volgen ze wel de ‘geboden van
mensen’. Dan zegt Jezus tegen de omstanders: Mattheüs 15:11 ‘Niet wat
de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond
uitkomt, dat maakt de mens onrein.’ Petrus vraagt vervolgens wat Jezus
bedoelt en hij krijgt van Jezus een pittige reactie, zoiets van: snap jij het
nou ook nog steeds niet? Jezus zegt dan tegen Petrus: Mattheüs 15:17-20
‘Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te
zijner plaatse verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart,
en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze
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overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige
getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein
maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet
onrein.’
Nu blijkt weer dat de wet ervoor zorgt dat de macht van de zonde geen
grip op het hart kan krijgen. Uit een boos hart komen boze overleggingen
en vervolgens richt dat enorme schade aan. Dat maakt je dus onrein. Nu
is het zo dat als je de wet niet hebt en volgt, de macht van de zonde sterk
genoeg is om iedereen een boos hart te geven. Dat was dus voordat de
zondvloed kwam in het verhaal over Noach ook het geval. Dat is wat
Paulus bedoelt met ‘er staat geschreven: niemand is rechtvaardig’. Hij
beschuldigt zowel Joden als Grieken maar het gaat hier om een
tekstaanhaling die gaat over mensen die God en de wet niet kennen
waarbij de macht van de zonde dus de overhand krijgt. God ziet
vervolgens dat ze Zijn volk ‘opeten’, het ‘rechtvaardig geslacht’. Hij redt
ze vervolgens en dat brengt vreugde. Dat staat in Psalm 14:1b-7 ‘De
dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en
afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. De Here ziet neder
uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is,
één, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is
niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, al die
bedrijvers van ongerechtigheid, die mijn volk opeten, als aten zij brood?
De Here roepen zij niet aan. Daar overvalt hen de schrik, want God is bij
het rechtvaardig geslacht. Het voornemen van de ellendige kunt gij wel
beschamen, naar de Here is zijn toevlucht. Och, dat uit Sion Israëls
redding daagde! Als de Here een keer brengt in het lot van zijn volk, dan
zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.’
God had een verbond met Abraham gesloten om te zorgen dat hij
voorspoedig zou worden. De zonde krijgt namelijk het makkelijkste grip
op het hart als er gebrek is. Simpel gezegd: als je honger hebt en geen
brood kunt kopen wordt de verleiding om er eentje te stelen veel groter.
Daarmee benadeel je een ander en kunnen anderen weer een boos hart
krijgen. De zonde verspreidt zich dan gemakkelijk. Verstandige
regeringen weten dat en proberen de schade te beperken door te zorgen
dat zo veel mogelijk mensen een redelijk bestaan hebben en ook dat
onrecht tot een minimum beperkt blijft. Daarnaast maken ze wetten die
voorschrijven dat allerlei dingen niet mogen en andere dingen juist
moeten. Ook zorgen ze dat mensen die echt geen brood kunnen kopen er
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één krijgen. Als dat niet lukt komen zaken als diefstal, moord en
corruptie veel vaker voor. Dat hindert de ontwikkeling van een land
dramatisch en zorgt ervoor dat het nog moeilijker wordt om het land op
te bouwen en iedereen een redelijk bestaan te geven.
Overigens is er nog een ander mechanisme: als mensen een redelijk
bestaan hebben blijft er toch altijd iets te wensen over. Dat komt omdat
de zonde in de wereld gekomen is en voor een algemeen gevoel van
gebrek zorgt. Je verlangt daardoor altijd naar meer en jaloezie kan snel
invloed in je leven krijgen omdat er altijd mensen zijn die het beter
hebben dan jij. Dat leidt dan weer tot een gevoel van ontevredenheid dat
je vervolgens weer een boos hart kan geven. Dat heeft alles te maken met
dat we eigenlijk zoeken naar geborgenheid en ons aanvaard willen
weten. Daar kan het openbaar worden van de liefde van God goed in
helpen. Dat werkt dus door Jezus. In Zijn verbond is vergeving van
zonden en is de macht van de zonde overwonnen.
De rechtvaardiging is daardoor niet meer door de wet maar doordat
Jezus verlost, door Zijn genade: Romeinen 3:24 ‘en worden om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.’ Nu
kunnen we dus rechtvaardig zijn en de zonde een stap voor blijven door
de verlossing die Jezus geeft. Daar is geen wet meer voor nodig. Dat
betekent overigens niet dat de wet niet meer waar is. Jezus zegt zelf dat
Hij de wet niet ongeldig gemaakt heeft: Mattheüs 5:17 ‘Meent niet, dat Ik
gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet
gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.’ Uiteindelijk is de
vervulling van de wet de liefde: Galaten 5:14 ‘Want de gehele wet is in
één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ Dat
staat trouwens ook al in het Oude Testament: Leviticus 19:18 ‘Gij zult
niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw
volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.’
Het verbond met mijn vrouw werkt op dezelfde manier, de wetten die
daar gelden worden ook vervuld door de liefde. Daardoor vinden we
elkaar even belangrijk en zoeken we elkaars hart. Ook zijn we er niet
meer zozeer op gericht om ons aan de wet van ons huwelijksverbond te
houden en hoeven we niet meer ons best te doen om te zorgen geen
beslissingen te nemen zonder die op elkaar af te stemmen of om te
zorgen dat we alles met elkaar delen. Door de liefde wordt dat
vanzelfsprekend. Vooral als we elkaar helpen wordt de verbondenheid
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die we hebben nog dieper. Als ons hart om een bepaalde reden boos
wordt naar elkaar kunnen we verwijten hebben en daardoor komt er
afstand. Dan vinden we het niet terecht wat de ander doet of zegt en
vinden we diegene onrechtvaardig. Als we ons weer met elkaar
verzoenen worden we daarvan verlost en wordt onze relatie behouden.
Vervolgens is de voedingsbron van datgene wat afstand bracht in onze
relatie verdwenen en er komt een nieuw licht over onze verbondenheid.

Hoofdstuk 10
In mijn zoektocht naar wat ‘geloven’ nu eigenlijk is, heb ik vaak het
gevoel gehad dat ik in een volkomen abstracte werkelijkheid terecht was
gekomen. Op een mysterieuze manier was ‘geloven’ de sleutel tot het
‘behouden’ zijn. Nu hebben we al gezien dat het behouden zijn onder
andere te maken heeft met dat de macht van de zonde geen kans meer
krijgt om je een boos hart te geven. Als de macht van de zonde dat wel
lukt is de volgende stap: de dood. Jakobus 1:15b ‘en als de zonde
volgroeid is, brengt zij de dood voort.’ Dat staat ook in Romeinen 6:23a
‘Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood’. Dat is wat moeilijk
concreet te krijgen maar door de gelijkenis van Jezus die bekend is
geworden als ‘de gelijkenis van de verloren zoon’, is daar een voorstelling
bij te maken. Het verhaal vertelt over een vader die een zoon had die de
wijde wereld in wilde trekken. Hij eiste zijn deel van de erfenis alvast op
en verspilde die vervolgens. Toen kwam hij met hangende pootjes terug.
De vader ontving hem daarop met open armen wat niet in goede aarde
viel bij zijn andere zoon. Toen de vader die zoon probeerde over te halen
zijn broer ook te verwelkomen zei de vader: Lucas 15:32 ‘Wij moesten
feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend
geworden, hij was verloren en is gevonden.’ Daarin wordt ‘dood’ en
‘verloren’ voorgesteld als een verbroken relatie en ‘levend’ en ‘gevonden’
als het herstel van die relatie. Als mensen tegen elkaar zondigen zie je dat
ook gebeuren. De relatie gaat kapot en er is vergeving nodig. Zo was het
met Adam ook, schaamte en angst zorgden ervoor dat hij zich ging
verbergen voor God. Door Adam is de zonde in de wereld gekomen en
daarmee de dood. Paulus legt dat uit in Romeinen 5:12 ‘Daarom, gelijk
door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde
de dood’. Daar brengt Jezus dus herstel in door Zijn nieuwe verbond.
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Natuurlijk heeft ‘de dood’ die hier naar voren komt ook te maken met
doodgaan. Per slot van rekening is Adam ook uiteindelijk gestorven
nadat God had gezegd dat hij zou sterven als hij van de boom van kennis
van goed en kwaad zou eten. Maar op een raadselachtige manier leefde ik
in de veronderstelling dat wat Jezus gedaan had, pas zou gaan gelden als
ik dood was. Zonder dat ik het wist maakte dit deel uit van de
leerstellingen die erover zijn. Dat is niet toevallig want mensen hebben
het namelijk in zich om niet dood te willen gaan. Dat is best logisch want
zo zijn we ook niet geschapen. Toch gaan we wel dood en we willen daar
graag een oplossing voor. De oude Grieken hadden daar allerlei theorieën
over. Zo dachten ze dat een mens eigenlijk niet dood kon gaan. Het
lichaam was slechts een omhulsel van de ‘eeuwige ziel’ en leverde
eigenlijk juist een beperking op. Ze voelden zich bijvoorbeeld gevangen in
ruimte en tijd. Ze dachten dat ze pas echt vrij zouden zijn als ze hun
lichaam als een soort cocon konden afwerpen en zo de eeuwigheid in
konden gaan. Het aardse leven was maar iets lastigs. Dat kwam
natuurlijk door de macht van de zonde maar hun oplossing daarvoor was
vreemd genoeg dus de dood.
Om zo een scheiding aan te brengen tussen het lichaam en de ziel is ook
diepgeworteld in ons gedachtegoed. Er is een naam voor dat soort
denken, dualisme. Het betekent tweevoudigheid, het is een indeling in
twee delen. Bijvoorbeeld het gedeelte van de dag waar het licht is en het
gedeelte van de dag waar het donker is vormen samen één dag. Een dag
bestaat dus uit twee gedeelten. De werkelijkheid hebben de oude Grieken
ook zo ingedeeld, het bestaat uit een zichtbaar deel en een onzichtbaar
deel, het natuurlijke en het bovennatuurlijke. In hun denken was ‘god’ in
het bovennatuurlijke. Daardoor dachten ze dat ze ‘god’ niet konden
kennen, want zij leefden tenslotte in de natuurlijke wereld. Natuurlijk
had God zich ook niet aan hen geopenbaard zoals bij de Israëlieten, ze
kenden Hem dan inderdaad ook niet. Het is een logische gedachte om te
denken dat God onvindbaar is als je Hem niet kent. In mijn frustratie een
aantal jaar na mijn openbaring vond ik bijvoorbeeld dat Jezus zich
kennelijk voor mij verstopte. Dat was niet direct de juiste conclusie maar
wel zo mijn ervaring. De Grieken vonden dat ‘het goddelijke’ totaal
vreemd was van onze werkelijkheid, het was onmogelijk om te snappen
wie ‘god’ was. Ze noemden het goddelijke ‘de geheel andere’, met een
totaal andere natuur die niet te begrijpen was. Hun ‘god’ was
allesbepalend en had geen beperkingen maar was helemaal niet
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betrokken. Net als bijvoorbeeld de zwaartekracht, die is overal en wordt
nergens door beperkt maar is onpersoonlijk.
De Israëlieten die door Mozes uit Egypte waren bevrijd en aan wie God
zich had geopenbaard op de berg Horeb, dachten helemaal niet zo. Ze
ervaarden hun lichaam niet als een beperking en ze leefden heel direct
met God. Het is voor ons wat moeilijk voor te stellen hoe direct, vooral
als je alle oproepen aan het volk Israël in het Oude Testament leest waar
hen werd verweten dat ze God in de steek hadden gelaten. De toonzetting
daarvan is soms zo zwaar dat je bijna zou vergeten hoe groot de impact
was van hun rechtvaardiging voor God en hoe ze leefden uit het kennen
van God. Spreuken 9:10 ‘De vreze des Heren is het begin der wijsheid en
het kennen van de Hoogheilige is verstand.’ Ze waren goed op de hoogte
van de gevolgen van het niet naleven van de wet en wisten ook heel goed
wat ze moesten doen om voorspoedig te zijn. In de tijden waarin ze dat
deden waren ze onverslaanbaar omdat God hen hielp. Alle volken om
hen heen erkenden dat. Het ging hen erom hoe ze leefden tijdens hun
leven en niet om de gebeurtenissen na hun dood. Ze hadden wel een
naam voor waar de doden heen gingen, dat was: het dodenrijk. Voor hen
was het zaak om tijdens hun leven actief te zijn want als ze eenmaal dood
waren viel er niets meer te doen. Prediker 9:10 ‘Al wat uw hand vindt om
naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of
kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.’
In het Nieuwe Testament komt dit verschil in denken niet echt naar
voren maar je zou dualisme wel zomaar in de volgende tekst kunnen
lezen: 2 Korintiërs 4:18 ‘daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het
onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is
eeuwig.’ Het zichtbare en onzichtbare zou je vervolgens ook zomaar
kunnen classificeren als het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Dat
wordt nog sterker in het volgende vers: 2 Korintiërs 5:1-2 ‘Want wij
weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken,
wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen
gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar
met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden’. Paulus verlangt
er hier naar zijn aardse bestaan af te leggen en in de hemel te gaan
wonen. Dat kun je gemakkelijk inpassen in het Griekse denken. Dan
wordt even verderop in de tekst duidelijk dat ondanks dat Paulus oud en
moe is en veel geleden heeft, hij zich nog steeds richt op wat hij kan doen
zolang hij nog leeft. 2 Korintiërs 5: 9 ’Daarom stellen wij er een eer in,
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hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn.’ Dat past dan
weer beter in het Hebreeuwse denken.
Nu kom ik aan bij de overbekende tekst die altijd gebruikt wordt om te
suggereren dat de redding voor na de dood is: Johannes 3:16 ‘Want alzo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig
leven hebbe.’ Dit eeuwige leven wordt in het algemeen voorgesteld als
iets wat er gebeurt na dit leven, als we in Jezus geloven. Overigens is het
nog steeds mijn bedoeling om te onderzoeken wat geloven nu eigenlijk is
en zeker niet om een discussie uit te lokken, dat zal hoogstwaarschijnlijk
contraproductief uitpakken. Toch vind ik het belangrijk om deze tekst
niet uit de weg te gaan en er eens goed naar te kijken. Per slot van
rekening heb ik vaak het gevoel gehad dat ik verder niet iets concreets
kon doen met mijn geloof, alleen maar om een soort stil vertrouwen vast
te houden. Toen Jezus vervolgens in mijn leven ging spreken snapte ik
daar niets van en alle vrienden die ik het vertelde ook niet. Ik had
gewoon geen plek om deze gebeurtenissen te kunnen plaatsen. Dat Jezus
er voor me was om me te helpen was nog niet in me opgekomen en dat
Hij sprak in woorden die ik niet begreep maar die wel in mijn wezen
kwamen zou wel eens juist daarom geweest kunnen zijn. Anders gezegd:
ik begreep niet wat Jezus wilde doen dus kon ik ook niet begrijpen wat
Hij erover zei.
Er is een overbekend verhaal wat genoemd wordt ‘de rijke jongeling’.
Hier komt iemand naar Jezus toe om Hem een vraag te stellen: Mattheüs
19:16-17 ‘En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed
moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat
vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven
wilt binnengaan, onderhoud de geboden.’ Jezus reageert op de man met
een misschien voor mij wel herkenbare toon. Zijn antwoord is kort en
daardoor waarschijnlijk ook onopvallend. In de preken die ik erover heb
gehoord kwam namelijk dit begin van het verhaal eigenlijk nooit naar
voren. Dat gebeurde wel met wat er later in het verhaal staat, als de man
rijk blijkt te zijn en er erg aan vast zit. Daar werd dan uitvoerig over
gesproken. Het antwoord dat Jezus geeft zou inmiddels iets moeten zijn
wat zonneklaar is. Het woord ‘leven’ is natuurlijk gekoppeld aan het
behouden zijn en dat werkte in het oude verbond gewoon door de wet.
De man vraagt daarna nog welke geboden Hij precies bedoelt. Daarop
noemt Jezus een aantal geboden op die in ‘de tien geboden’ staan.
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Daarmee ga je dus ‘het leven’ in en verwerf je ‘het eeuwige leven’. Dat
betekent dat de macht van de zonde je niet meer kan ‘doden’. Een verhaal
dat daarop lijkt staat in Lucas 10:25-28 ‘En zie, een wetgeleerde stond op
om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het
eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet
geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw
God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel
uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij
zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.’ Hier
wil iemand ook het eeuwige leven verwerven. Omdat deze man veel
beter op de hoogte zou moeten zijn van de wet vraagt Jezus hem waar de
wet nu eigenlijk om gaat. Dan antwoordt Jezus hem dat de man dit moet
doen om te ‘leven’, dat het goed met hem gaat en de zonde geen toegang
krijgt. Omdat de wetgeleerde eigenlijk zelf bepalend wilde zijn staat er
dat de man zich wilde rechtvaardigen. Hij stelt nog een vraag en weet
daar ook het antwoord al op, maar ondertussen vond hij zijn eigen gelijk
belangrijker. Lucas 10:29 ‘Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot
Jezus: En wie is mijn naaste?’ De rijke jongeling kon zich dus niet
losmaken van zijn bezittingen en de wetgeleerde niet van zijn eigen
gelijk. Dat was voor hen de hindernis om ‘het eeuwige leven te beërven’.
Maar dat heeft dus niets te maken met iets wat er zou gebeuren als je
dood bent.
Een ander voorbeeld staat in Johannes 5:39-40 ‘Gij onderzoekt de
Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn
het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven
te hebben.’ Hier heeft Jezus alweer een conflict met de Farizeeën en
schriftgeleerden wanneer Hij iemand geneest op de Sabbat. Jezus geeft
hen een uitvoerig antwoord en zegt dat ze bij Hem moeten zijn om ‘leven’
te hebben. Hier blijkt het ‘eeuwige leven’ te liggen in het feit dat Jezus
‘leven’ voor hen heeft. Dat komt ook naar voren in 1 Johannes 5:11-12
‘En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven
is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God
niet heeft, heeft het leven niet.’ Het eeuwige leven is dus het leven wat
Jezus te geven heeft. Paulus heeft het er ook over in Romeinen 6:23
‘Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God
schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.’ Hier gaat het
niet om ‘na de dood’, want de zin staat in de tegenwoordige tijd, ‘schenkt’
en ‘is’.
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Paulus legt ook uit dat er gerechtigheid is door het geloof in Jezus, die
gerechtigheid werkte eerst door de wet maar nu door het nieuwe
verbond en het is voor iedereen, er is geen onderscheid meer tussen
Joden en heidenen. Romeinen 3:21-22 ‘Thans is echter buiten de wet om
gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten
getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus,
voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.’ Als de Israëlieten de
wet hielden zorgde dat voor rechtvaardigheid. Door het nieuwe verbond
is er dus ook gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus en het is voor
iedereen die gelooft. De woorden gerechtigheid en rechtvaardigheid zijn
overigens synoniemen. Het lijkt er overigens op dat Paulus stellig van
mening is dat rechtvaardiging door de wet niet meer van toepassing is.
Galaten 2:15-16 ‘Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen,
wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet,
maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in
Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in
Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen
vlees gerechtvaardigd worden.’ En ook: Romeinen 3:28 ‘Want wij zijn
van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder
werken der wet’. Ook Paulus stelt de wet trouwens, net als Jezus, niet
buiten werking: Romeinen 3:31 ‘Stellen wij dan door het geloof de wet
buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.’ Dat is
logisch want de liefde vervult de wet. Romeinen 13:8-10 ‘Zijt niemand
iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft,
heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult
niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander
gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste
liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de
liefde de vervulling der wet.’
Het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer, de wet zorgt ervoor dat
aan anderen geen kwaad gedaan wordt en de liefde doet dat ook niet.
Daarom is de liefde de uitwerking van de wet, die door God gegeven
wordt in Jezus. Zo komt de overbekende tekst van Johannes 3:16 (‘Want
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe.’) beter tot zijn recht. Het lijkt erop dat geloven in
Jezus een betere uitwerking heeft dan het houden van de wet. Om weer
een vergelijking met het huwelijk te maken: het is beter om te geloven
dat mijn vrouw van mij houdt dan om nauwkeurig alles te doen wat het
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huwelijksverbond me voorschrijft. Maar hoe weet ik dat mijn vrouw van
mij houdt? Moet ik dat dan maar geloven in de zin van een soort stil
vertrouwen? Om het taalgebruik van Paulus maar eens na te doen:
Volstrekt niet! Geloven is in de eerste plaats bewijs hebben. Dat klinkt op
zich wat vreemd maar mijn vrouw wordt blij van me zonder dat ik daar
iets voor doe. Ook kust ze me terug als ik haar wil zoenen. Ze vindt het
belangrijk hoe het met me gaat en vertelt me steeds wat ze allemaal
beleeft. Dat kan allemaal niet als ze niet van me houdt.
Als we in het Oude Testament zoeken naar het woord ‘geloof’ komen we
het tegen, net als genade, vergeving en verlossing. In het verhaal van
Mozes krijgt hij op een bepaald moment de opdracht van God om aan de
Israëlieten te vertellen dat God van plan is om ze uit Egypte te bevrijden
waar ze in slavernij terecht waren gekomen. Maar Mozes twijfelt eraan of
ze hem zouden geloven. Exodus 4: 1 ‘Toen antwoordde Mozes: Maar als
zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u
niet verschenen?’ Daarop geeft God hem twee tekenen die zijn woorden
zouden bekrachtigen. De staf van Mozes verandert in een slang en weer
terug. Ook wordt zijn hand melaats als hij die in zijn mantel steekt.
Vervolgens verdwijnt de melaatsheid weer als hij dat opnieuw doet. Ten
overvloede zegt God: Exodus 4:9 ‘En indien zij ook deze beide tekenen
niet geloven en naar u niet luisteren, dan zult gij Nijlwater nemen en
uitgieten op het droge, en het water dat gij uit de Nijl neemt, zal bloed
worden op het droge.’ Toch heeft Mozes nog allerlei bezwaren omdat hij
niet uit zijn woorden kan komen en uiteindelijk zal de broer van Mozes,
Aäron, meegaan om voor hem het woord te doen. Dan staat er: Exodus
4:27-31 ‘En de Here zeide tot Aäron: Ga Mozes in de woestijn tegemoet.
Hij ging en ontmoette hem bij de berg Gods en kuste hem. Mozes nu
deelde Aäron al de woorden van de Here mede, met welke Hij hem
gezonden had, en al de tekenen, die Hij hem had opgedragen. En Mozes
ging met Aäron op weg en zij verzamelden al de oudsten der Israëlieten.
Aäron sprak al de woorden, die de Here tot Mozes gesproken had, en hij
deed de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde, en toen
zij hoorden, dat de Here op de Israëlieten acht geslagen en hun ellende
gezien had, knielden zij en bogen zich neder.’ Hier wordt gelijk duidelijk
dat de Israëlieten Mozes geloofden vanwege de tekenen, opmerkelijk
genoeg deed Aäron die overigens. Het was zelfs niet meer nodig om
water uit de Nijl uit te gieten wat dan in bloed zou veranderen.
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Mozes en Aäron gaan ook naar de farao met hetzelfde bericht maar ze
doen vooralsnog geen tekenen. De farao is daarop totaal niet onder de
indruk, hij zegt dat hij God helemaal niet kent en hij wil niet luisteren.
Exodus 4:2 ‘Maar farao zeide: Wie is de Here, naar wie ik zou moeten
luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Here niet, en ik zal Israël ook
niet laten gaan.’ Als ze later teruggaan om het nog eens te proberen, is de
farao opnieuw niet onder de indruk. Aäron doet dan wel het teken met
de staf die in een slang verandert, maar de tovenaars van farao doen
hetzelfde. Dat de slang van Aäron de slangen van de tovenaars opeet,
heeft ook geen effect. De volgende dag gaan ze terug en veranderen geen
water uit de Nijl in bloed maar veranderen de hele Nijl in bloed. Ze doen
dat in opdracht van God: Exodus 7:17-18 ‘Zó zegt de Here: hieraan zult gij
weten, dat Ik de Here ben: zie, ik zal met de staf die in mijn hand is, op
het water in de Nijl slaan; het zal in bloed veranderd worden, en de vis in
de Nijl zal sterven, zodat de Nijl zal stinken; dan zullen de Egyptenaren
het water uit de Nijl niet kunnen drinken.’ Dat is het begin van een serie
plagen die wordt losgelaten over Egypte. Het verzet van de farao is
oneindig, zelfs als het volk Israël vertrekt als hij ze eindelijk laat gaan,
bedenkt hij zich en gaat ze achterna. Hij verdrinkt uiteindelijk in de
Schelfzee nadat Israël erdoor getrokken is omdat Mozes in opdracht van
God de zee splijt. Hij was met zijn leger erachteraan gegaan maar Mozes
liet het water weer terugvloeien. Exodus 14:26-28 ‘Toen zeide de Here
tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, opdat de wateren terugvloeien
over de Egyptenaren, over hun wagens en ruiters. En Mozes strekte zijn
hand uit over de zee en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de
zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren haar tegemoet
vluchtten; zo dreef de Here de Egyptenaren midden in de zee. De wateren
vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de gehele
legermacht van farao, die hen in de zee achterna getrokken waren; er
bleef van hen niet één over.’
Verderop in het verhaal zorgt God ervoor dat het volk Israël gelooft dat
God met Mozes spreekt. Hij brengt namelijk steeds over wat God wil
zeggen. Exodus 31:12-13a ’De Here zeide tot Mozes: Gij dan, spreek tot de
Israëlieten’. Vervolgens brengt Mozes weer over aan God wat de
Israëlieten zeggen, als een soort intermediair. Exodus 19:8b ‘En Mozes
bracht de woorden van het volk weder aan de Here over.’ Dat maakt het
best belangrijk dat het, wat betreft Mozes, allemaal klopt. Dan staat er:
Exodus 19:9 ‘Daarna zeide de Here tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een
donkere wolk, opdat het volk kan horen, wanneer Ik met u spreek, en zij
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ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk
aan de Here mee.’ God zorgt ervoor dat het volk ‘in Mozes gelooft’. Dat
kwam dus doordat God bewijs geleverd had dat Mozes het volk uit
Egypte zou leiden en ook dat God met hem sprak. Het zorgde ervoor dat
het volk Israël zich door Mozes liet leiden.
Jezus zegt in het voorgenoemde conflict met de Farizeeën en
schriftgeleerden (wanneer Hij iemand geneest op de Sabbat) in Johannes
5:46 ‘Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij
heeft van Mij geschreven.’ Jezus vergelijkt zichzelf hier met Mozes. Jezus
heeft net als Mozes bewijs dat God Hem gestuurd heeft, Hij doet
bijvoorbeeld ook tekenen. Zo heeft Jezus dezelfde positie als Mozes, een
leidsman. Mattheüs 2:6 ‘En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de
minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman
voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal.’ En: Handelingen 5:31 ‘Hem
heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland
om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken.’
Er is nog een verhaal over geloof in het Oude Testament. Dat is bij
Abraham, God heeft hem veel nageslacht beloofd ondanks dat zijn
vrouw onvruchtbaar is. God vertelt hem dat steeds opnieuw maar toch is
Abraham niet overtuigd. Hij zegt zelfs nadat God hem in een visioen
ontmoet: Genesis 15:1-2a ‘Hierna kwam het woord des Heren tot Abram
in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer
groot zijn. En Abram zeide: Here Here, wat zult Gij mij geven, daar ik
kinderloos heenga’. Dan neemt God hem mee naar buiten en laat hem
naar de sterrenhemel kijken. Toen hij daarnaar keek geloofde hij God.
Genesis 15:5-6 ‘Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op
naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot
hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here, en Hij rekende
het hem toe als gerechtigheid.’ Wat hier gebeurt is niet gelijk duidelijk.
Het lijkt erop dat het wel een belangrijke gebeurtenis is, het bracht
gerechtigheid door het geloof. Dat wordt in het hele Oude Testament
niet meer genoemd en komt pas weer naar voren bij Jezus. Het is
natuurlijk vreemd dat God aan Abraham steeds belooft dat hij kinderen
zou krijgen terwijl het maar niet lijkt te gebeuren. Daar kan ik overigens
zelf over meepraten. In het Nieuwe Testament wordt het geloof van
Abraham een paar keer aangehaald maar nergens wordt uitgelegd wat
het precies betekent. Dat maakt het lastig te begrijpen. Natuurlijk kan je
zeggen dat Abraham geloofde dat wat God zei waar was. Maar waarom
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nu? God had het al een paar keer gezegd en heeft het later ook nog
herhaald. En waarom rekende God het hem toe ‘als gerechtigheid’?
Paulus doet zijn best om dat in het Nieuwe Testament uit te leggen.
Galaten 3:9 ‘Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met
de gelovige Abraham.’ Maar daar word je dus eigenlijk niets wijzer van.
Ik probeer het maar weer eens te vergelijken met mijn vrouw. Toen ik
haar voor het eerst zag gebeurde er iets met me. Met haar gebeurde
precies hetzelfde. We werden verliefd en we konden gelijk niet meer
zonder elkaar. Hoe kwam dat? Grappig trouwens, ik probeer te begrijpen
wat er met Abraham gebeurde door te zoeken naar wat er met mij
gebeurde toen ik verliefd werd. Ik weet niet precies waarom en ik begrijp
het zelf ook eigenlijk niet. Toch gebeurde er iets in me. Op dat moment
veranderde er iets. Op één of andere manier werd ze deel van mezelf. Je
zou kunnen zeggen: ze kwam in mijn hart. Vervolgens kon ik alleen nog
maar aan haar denken. Alles wat ik deed draaide om haar. Onze
verbondenheid is toen begonnen. Ik merkte heel snel dat ze ook verliefd
op mij was. Een dag later had ik mijn arm om haar heen en de dag erna
hebben we gekust. Het ging zo snel dat het me duizelde. Later vertelde ze
me dat ze erg stug was naar jongens als die geïnteresseerd in haar waren.
Ik had daar natuurlijk helemaal niets van gemerkt en ik snapte eigenlijk
niet wat ze bedoelde. Voordat ik het wist had ik toegang gekregen tot
haar hart. En zij tot het mijne.
Als ik erover nadenk dat Abraham naar de sterren keek en die probeerde
te tellen, stel ik me voor dat er iets in het hart van Abraham gebeurde. Hij
‘geloofde in de Here’. Er veranderde iets in hem. Wat God wilde doen
veranderde hem. Als je bedenkt dat hij daarvoor Abram heette, was zelfs
zijn naam veranderd. Abraham betekent ‘vader van een menigte
volkeren’. Toen Abraham de menigte sterren zag, kwam dat op één of
andere manier in hem. Zijn hart werd er vol van. Als je bedenkt dat de
macht van de zonde je een boos hart wil geven en de wet gegeven is om
daar rechtvaardig door te worden zodat de zonde geen toegang meer
krijgt tot je hart, kun je bedenken dat, doordat het hart van Abraham vol
werd van Gods belofte, hij daardoor gerechtvaardigd werd. Als je
bedenkt dat geloof iets is wat in je hart is en dat doordoor de macht van
de zonde geen toegang meer heeft, werkt dat dus hetzelfde als de wet. Als
je ‘geloven in Jezus’ zo bekijkt is het niet moeilijk meer om te zien dat je
daardoor gerechtvaardigd wordt. De hulp (genade) die Jezus geeft maakt
je weerbaar tegen de macht van de zonde. Nu wordt de volgende tekst
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wel heel duidelijk: Romeinen 5:21 ‘opdat, gelijk de zonde als koning
heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid
ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.’

Hoofdstuk 11
Het klinkt allemaal wel mooi, tenminste, dat vind ik. Maar dat geloof iets
is wat wordt bewezen, in dit geval door Jezus en dat het ook weer ‘iets’ is
in je hart? Het blijft toch nog steeds wat abstract. Zo goed is het verhaal
van Mozes trouwens ook niet afgelopen, de Israëlieten geloofden
namelijk niet dat ze het beloofde land konden veroveren, er woonden
allerlei sterke vijanden. Kaleb, één van de mensen die het land verkend
hadden, probeerde hen nog gerust te stellen dat het wel zou lukken om
het land in te nemen omdat God hen immers zou helpen. Maar het volk
was doodsbang. Ze wilden spoorslags terug naar Egypte. Numeri 14:3-4
‘Waarom toch brengt ons de Here naar dit land, opdat wij door het
zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor
ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? En zij zeiden tot elkander:
Laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren.’ Toen Mozes en
Aäron hen probeerden tegen te houden wilde het volk hen zelfs stenigen,
God moest erin tussenbeide komen. Ondanks alle tekenen die God
gedaan had in de woestijn vertrouwden ze God nog steeds niet. Numeri
14:11 ‘En de Here zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en
hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in zijn
midden gedaan heb?’ God wil ze ter plekke uitroeien en nu moet Mozes
tussenbeide komen. God verandert dan van gedachten maar laat het volk
wel net zo lang in de woestijn rondtrekken tot er een generatie gestorven
is, veertig jaar.
Ook met Abraham loopt het niet helemaal soepel. Omdat de vervulling
van de belofte uitblijft, haalt zijn vrouw Sara hem over om een kind te
verwekken bij een slavin genaamd Hagar. Zij krijgt een zoon en noemt
hem Ismaël. Als Sara dan eindelijk zwanger is en vervolgens Isaak
geboren wordt, wil Sara weer van Ismaël af maar Abraham wil dat niet.
Vervolgens moet God hem vertellen dat Isaak toch echt het kind van de
belofte is en zegt tegen Abraham dat hij naar zijn vrouw moet luisteren
en Hagar en Ismaël weg moet sturen. Het lijkt wel alsof Abraham zich
een beetje heen en weer laat commanderen. En dat terwijl hij
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gerechtvaardigd was door het geloof. Het klinkt allemaal niet erg
standvastig.
Het zal ook geen verrassing zijn dat, hoewel het verhaal over de
verliefdheid van mij en mijn vrouw heel romantisch klinkt, het geen
garantie is geweest voor een typisch ‘zij leefden nog lang en gelukkig
sprookje’. Sterker nog, we hebben elkaar regelmatig tot het uiterste
gedreven en wat ons heeft samen gebonden, hebben we soms als zeer
beknellend ervaren en we hebben elkaar ook dieper gekwetst dan enig
ander mens ons heeft gedaan.
Gelukkig is er in het verhaal over Jezus meer aan de hand dan alleen dat
Hij een nieuw verbond heeft gesloten en vervolgens gestorven is. Het
klinkt wat fantastisch maar wie de Bijbel een beetje kent weet dat Hij na
drie dagen is opgestaan uit de dood. Logisch gezien moet dat ook wel,
want hoe kan Jezus mij geholpen hebben als Hij dood was gebleven?
Volgens Paulus levert ‘geloven’ ook niets op als Jezus niet is opgewekt uit
de dood. Hij zegt in 1 Korintiërs 15:17 ‘en indien Christus niet is
opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.’
Dat geeft op een bepaalde manier ook een perspectief voor ons als
mensen, Jezus wordt namelijk de ‘eerste uit de opstanding’ genoemd
door Paulus. Hij zegt dat toen hij in de problemen was gekomen nadat hij
door God naar de heidenen was uitgezonden en vervolgens weer terug
kwam in Jeruzalem. Toen de Joden begrepen dat hij met heidenen was
omgegaan en ook het vermoeden hadden dat hij Grieken in de tempel
had meegenomen, wilden ze hem gelijk doden. Romeinse soldaten
kwamen tussenbeide en sloegen Paulus vervolgens in de boeien. Dat
werd het begin van een rechtszaak die zich jarenlang voortsleepte. Dan
zegt hij in zijn verdediging: Handelingen 26:22-23 ‘Als een getuige, die
hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein
en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes
gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk, dat de Christus zou
lijden, en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou
aankondigen en aan het volk en aan de heidenen.’ In het verdere verloop
van dit verhaal wordt Paulus steeds opnieuw niet serieus genomen,
vandaar dat hij er in zijn latere brief aan de Korintiërs over discussieert: 1
Korintiërs 15:12-13 ‘Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit
de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat
er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is,
dan is ook Christus niet opgewekt.’
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Wat er in de toekomst na onze dood precies gebeurt, staat dus zelfs in de
Bijbel ter discussie. In onze tijd noemen we dat: eschatologie. Het is het
onderzoek naar waar alles uiteindelijk op uit zal lopen. Er zijn zoveel
verschillende zienswijzen en er is zo weinig duidelijkheid dat het een
eindeloze discussie zal blijven. Ik heb er zelf ook allerlei ideeën over maar
het gaat me vooral om wat er gebeurt met betrekking tot Jezus in de tijd
dat we leven. Daar wil ik me dan ook op richten. Maar het lijkt er
overigens wel op dat er na onze dood wel nog een toekomst is. Jezus zegt
daar ook iets over tijdens een ondervraging door de zogenaamde
Sadduceeën die niet geloofden in de opstanding der doden. Mattheüs
22:31-33 ‘Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen,
wat door God tot u gesproken is, toen Hij zeide: Ik ben de God van
Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob? Hij is niet een God
van doden, maar van levenden. En de scharen, die dat hoorden, stonden
versteld over zijn leer.’ Dat betekent dat Abraham, Isaak en Jacob hoewel
ze zijn gestorven daar toch iets mee aan de hand is omdat God niet een
God van doden is maar van levenden. Dat houdt het raadselachtig maar
wel intrigerend.
Er zijn veel uitgewerkte leerstellingen binnen de eschatologie die
mensen hebben doen afhaken voor wat het geloof betreft. Dat is
natuurlijk jammer maar mensen willen er toch ook weer een antwoord
op. Er staan nog meer dingen in de Bijbel die mensen vervelend kunnen
vinden, bijvoorbeeld dat God oordeelt. Wat dat precies betekent is soms
verschillend maar ergens moet je daar toch ook iets mee. Het probleem is
dat het invloed heeft op het geloof tijdens dit leven en hoe je daar
tegenaan kijkt. Als je een oordelende God ziet als een God die daarvanuit
straft is het lastig er iets positiefs in te zien. Nu hebben we gezien dat God
niet zo zeer straft en ‘het oordeel’ is ook vaak ‘een gericht’, dat betekent:
de beslissing van een heerser. Het oordeel van God is in de volgende
psalm namelijk verlossing: Psalm 76:9-10 ‘Uit de hemel deedt Gij het
oordeel horen, de aarde vreesde en werd stil, toen God opstond ten
gerichte om al de ootmoedigen op aarde te verlossen.’ Ook wordt het
gedachtegoed van wat Jezus gedaan heeft vaak geïnterpreteerd vanuit
eschatologie, maar veel is juist bedoeld voor de tegenwoordige tijd. Neem
bijvoorbeeld het ‘eeuwige leven’ wat in het vorige hoofdstuk naar voren
is gekomen.
Overigens is de opstanding van Jezus uit de dood, net als het nieuwe
verbond tot vergeving van zonde, een hoofdthema. Het heeft behoorlijke
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consequenties. De belangrijkste is natuurlijk dat, omdat Jezus weer tot
leven gekomen is, Hij dus door kan gaan met het brengen van de
verlossing van zonde en te rechtvaardigen door geloof. Maar dat blijkt
niet alles te zijn. Johannes de Doper kondigde het al aan: Marcus 1:7-8 ‘En
hij predikte en zeide: Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens
schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. Ik heb u
gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’ Dat
gebeurt nadat Jezus is opgestaan uit de dood. Om dit te kunnen
interpreteren moeten we nog even kort terug naar het verhaal over
Mozes, daar komt dopen ook in naar voren.
Dopen is overigens, net als het avondmaal, een belangrijk gegeven in de
verschillende geloofsrichtingen. Het wordt ook overal net anders beleefd
en de interpretaties van de verschillende denominaties worden gezien
als onwrikbare dogma´s. Een belangrijke hindernis om te begrijpen
waar het hier over gaat is het woord dopen zelf, het is namelijk een niet
vertaald woord uit de Bijbel, baptismo. In het Engels noem je het
‘baptism’. Als het woord gebruikt wordt krijg je meteen een plaatje van
wat het zou betekenen. Tenminste, van wat je idee erbij is. Dat is weer
afhankelijk van welke denominatie je bij hoort. In mijn denominatie
werd bij baby’s, enige tijd nadat ze geboren waren, hun voorhoofd met
wat water overgoten. Dat water kwam uit een schaal en werd met de
hand geschept. Dat werd dan drie keer gedaan. Dan was je gedoopt. In
andere denominaties ging dat net anders. Het dopen werd gezien als een
belangrijk onderdeel van het kerkelijke leven en vanuit de gedachte dat
het iets was wat echt moest gebeuren, werd er dan uit de Bijbel
voorgelezen. Het had, net zoals het avondmaal, te maken met het
behouden zijn. Hoe de kerk erbij gekomen is om dit zo te doen heeft een
ongelofelijk diepe geschiedenis. Ik ben zelf ook als baby gedoopt, dat
weet ik natuurlijk van mijn ouders. Elke baby werd gedoopt en in de tijd
toen mijn moeder jong was groeide ze op in een generatie die hun hele
leven ook bij dezelfde denominatie zou blijven. Er was zelfs een krant,
radio en tv-omroep, bakker en slager, school en nog veel meer van die
bepaalde denominatie. Dat werden ‘zuilen’ genoemd. Elke denominatie
had zijn eigen zuil. Met mensen uit een andere zuil ging je eigenlijk niet
om, vandaar dat mijn moeder op zondag niet in de andere helft van het
dorp kwam.
Toen de evangelische beweging op kwam en promootte dat je als
volwassene door onderdompeling gedoopt moest worden, heb ik dat
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eigenlijk gemist. Wat me wel bijstaat is dat er hevige discussies over
waren. Bij de kerk uit de reformatie was het onbespreekbaar. Mensen die
zich volwassen hadden laten dopen waren er gelijk niet meer welkom.
Dat was heel wat, want het betekende volgens hen dat je eigenlijk niet
meer ‘gered’ was. Toen ik verkering kreeg met het meisje dat mijn vrouw
is geworden, bleek ze uit de evangelische beweging te komen. Ik deed
toen vervangende dienstplicht op een conferentieoord waar dit soort
mensen bij elkaar kwamen. Ik had daar al wat mensen gezien die zich als
volwassene hadden laten dopen. Op dat moment zei het me niet zo veel
en met de discussie erover kon ik eigenlijk ook niet veel. Toch kwam het
in me op dat ik het ook wilde. Na een jaar verkering vond ik dat ineens
heel vanzelfsprekend. De bedoeling is om dan helemaal onder water
gedompeld te worden. Ik hoopte eigenlijk stiekem dat God nog iets
bijzonders zou doen tijdens mijn doop maar dat gebeurde helaas niet.
Behalve dan dat iemand over me profeteerde na afloop. Ik vond dat heel
bijzonder. Ik had het aan het begin van mijn vervangende dienstplicht
ook een keer meegemaakt.
Mijn ouders waren erbij en toen is bij hen ook het verlangen gekomen om
zich alsnog als volwassenen te laten dopen. Mijn moeder vond het wel
erg moeilijk want ze wist dat haar eigen moeder het niet zou goedkeuren.
Ze had het er wel eens met me over. Als ik haar dan eraan hielp
herinneren dat oma allang overleden was bleef ze het toch moeilijk
vinden. Ze heeft er ruim twintig jaar over gedaan en toen het eindelijk
zover was, ben ik er getuige van geweest samen met mijn vrouw. Ik
herinner me haar blik nog heel goed toen ze in het zwembad stond en
keek naar degenen die voor haar gedoopt werden. Het was een blik van
verlangen, blijdschap en dankbaarheid. Ook mijn vader heeft zich laten
dopen maar dat heeft bijna dertig jaar geduurd. Hij liet zich dopen bij een
Baptistengemeente, een denominatie die ontstaan is rond het jaar 1600
en ook uit de reformatie is voortgekomen. Zij vonden alleen toen al dat
mensen zich moesten laten dopen als volwassene. Ook mijn vader droeg
een groot verlangen in zijn blik. Hij was bijzonder opgelucht na zijn doop
want hij vond het erg vervelend dat toen hij gedoopt was als baby, zijn
doop hem was overkomen en dat hij daar dus niet zelf voor had kunnen
kiezen. Hij heeft, in het jaar erna, een eigen ontmoeting met Jezus gehad
die hem heeft vrijgemaakt van een worsteling die tot dan toe zijn hele
leven was doorgegaan. Toch ken ik ook mensen die veel steun en troost
hebben uit het feit dat ze als baby gedoopt zijn.
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Ik was tegen die tijd wel zover dat ik wist dat dopen meer was dan iets
wat je doet met water als baby of als volwassene. Het volk Israël wordt
na de uittocht uit Egypte namelijk gedoopt in Mozes. Alsof dat nog niet
verwarrend genoeg is, worden ze ook gedoopt ‘in de wolk en in de zee’.
Dat zegt Paulus tenminste in 1 Korintiërs 10:1-2 ‘Want ik stel er prijs op,
broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen
door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in
de zee’. Ook beweert hij dat iedereen die in Christus gedoopt is, zich met
Hem bekleed heeft: Galaten 3:27 ’Want gij allen, die in Christus gedoopt
zijt, hebt u met Christus bekleed.’ Als je dit leest en je hebt bij het beeld
van dopen alleen iets dat met water te maken heeft kan je hier makkelijk
lezen dat deze mensen in Jezus naam gedoopt zijn. Dat was bij de
volwassenendoop gebruikelijk om te zeggen vlak voordat je onder water
ging; ik doop u in Jezus naam. Dat staat ook in de Bijbel: Handelingen
19:5 ‘En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here
Jezus.’ De dominee deed dat net anders, hij zei tegen de baby: “Ik doop u
in de naam des Vaders, des Zoons en des heiligen Geestes”. Dat staat ook
in de Bijbel, in Mattheüs 28:19 ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot
mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des
Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Elke
keer als hij dan een naam noemde, nam hij wat water uit de schaal en
streek het over het voorhoofd van de baby. Vandaar de drie keer. Het
‘leren onderhouden’ en ‘volken tot discipelen maken’ kwam dan vast
later wel.
De betekenis van het woord dopen komt het beste naar voren als je aan
een theezakje denkt. Als je die in heet water stopt dan doop je. Letterlijk
betekent het woord dopen: onderdompelen. Dus als iemand zegt ‘ik ben
gedoopt’ zou je eigenlijk moeten vragen: Waarin? Net als het woord
bekeren, het betekent omkeren. Je zou dan eigenlijk gelijk moeten
vragen: waarvandaan en waarnaartoe? Als je ‘de doop door
onderdompeling’ promoot en leest dat het volk Israël in een wolk
gedoopt is zie ik een parachutesprong voor me die begint boven een
wolkendek. Als degene met de parachute door de wolk heen is zou hij dus
in een wolk gedoopt zijn. Nu hadden ze in die tijd nog geen parachutes en
was het ook moeilijk om een wolk te vinden in de woestijn dus het zal
wel iets anders betekenen. Je kunt ook eigenlijk niet gedoopt worden
door onderdompeling want dopen betekent onderdompelen. Dat komt
dus neer op onderdompelen door onderdompeling. Het is een beetje
dubbelop.
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In het Oude Testament werd er ook iets ergens in gedoopt. Bijvoorbeeld:
Leviticus 14:16 ‘de priester zal zijn rechtervinger dopen in de olie die in
zijn linkerhand is, en van die olie met zijn vinger zevenmaal sprenkelen
voor het aangezicht des Heren.’ Als je in dat gedeelte verder gaat lezen
raak je verdwaald in allerlei wonderlijke instructies die God geeft. Daar
kom je dus niet echt verder mee. Er komt wel een wassing voor,
bijvoorbeeld als Aäron en zijn zonen tot priester worden gewijd: Exodus
29:4 ‘Ook zult gij Aäron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de
tent der samenkomst en gij zult hen met water wassen.’ Regelmatig
wordt er ook een bad genomen om zich te reinigen, bijvoorbeeld na bezig
te zijn geweest met dierenoffers: Numeri 19:7 ‘Vervolgens zal de priester
zijn klederen wassen en zijn lichaam in water baden en daarna in de
legerplaats komen, maar de priester zal tot de avond onrein zijn.’ Ook
wordt er door vrouwen in water gebaad na hun maandelijkse cyclus.
Verder komt er niet iets naar voren wat het dopen in het Nieuwe
Testament kan uitleggen. Het is dus opmerkelijk dat Paulus zegt dat het
volk in Mozes gedoopt is, het staat niet in het Oude Testament en hij legt
het ook verder niet uit.
Het is ook apart dat Johannes de Doper doopt tot de vergeving van
zonden. Lucas 3:3-4 ‘En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte
de doop der bekering tot vergeving van zonden, gelijk geschreven staat
in het boek der woorden van de profeet Jesaja: De stem van een, die roept
in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.’ Dat is
dus bijna hetzelfde als de inhoud van het nieuwe verbond van Jezus.
Petrus combineert in zijn eerste toespraak aan het begin van
Handelingen de oproep van Johannes de Doper, zijn aankondiging van de
doop in de heilige Geest door Jezus en het nieuwe verbond van Jezus.
Handelingen 2:38 ‘En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van
u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw
zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.’ Maar
verderop in Handelingen wordt er gesproken over het vallen van de
heilige Geest op mensen, Handelingen 10:44 ‘Terwijl Petrus deze
woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord
hoorden.’ Pas daarna werden ze gedoopt in water: Handelingen 10:47
‘Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij
de heilige Geest hebben ontvangen?’ Het kan blijkbaar ook andersom,
Handelingen 8:14-17 ‘Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat
Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en
Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest
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mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen
gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.
Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.’
Langzaam wordt het duidelijk dat er maar weinig onderwerpen in de
Bijbel zo belangrijk worden geacht maar tegelijkertijd zo onduidelijk zijn
als de doop.
Natuurlijk wil ik niet suggereren dat ik daar wel antwoord op heb, het is
voor mij ook een zoektocht. Ik probeer me iets voor te stellen bij de doop
in Mozes, het betekent natuurlijk niet dat Mozes het volk Israël gedoopt
heeft. Dat staat ook niet in de Bijbel. Ook zijn ze niet in de zee gedoopt, die
was toen juist even verdwenen. Wat opvalt, is dat ze van de slavernij in
Egypte onderweg waren naar het beloofde land. Dat lijkt natuurlijk op de
onderdrukking van de macht van de zonde naar het nieuwe verbond tot
vergeving van zonde. Ook ging het volk Israël op weg naar een land
‘vloeiende van melk en honing’. Leviticus 20:24 ‘Maar tot u zeide Ik: gij
zult hun land in bezit nemen en Ik zal het u geven om het te bezitten, een
land vloeiende van melk en honig; Ik ben de Here, uw God, die u van de
andere volken heb afgezonderd.’ Ze gingen dus van onderdrukking naar
voorspoed. Dat lijkt erg op hoe Paulus spreekt over wat Jezus deed, eerder
genoemd in Romeinen 5:21 ‘opdat, gelijk de zonde als koning heerste in
de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten
eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.’ Dat is iets wat Kaïn niet
had in Genesis 4:7b ‘ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens
begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.’ Daardoor lukte
het Kaïn niet om de zonde te weerstaan.
Wat ik wonderlijk vind is dat Petrus aan het begin van Handelingen de
doop als voorwaarde stelt voor het ontvangen van de gave van de heilige
Geest. Dat was met Petrus zelf niet, hij had net als de andere discipelen
van Jezus te horen gekregen dat hij moest wachten, niet gedoopt worden.
Handelingen 1:4-5 ‘En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun
Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de
Vader, die gij van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water,
maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na
deze.’ Waarom koppelt Petrus dan de waterdoop aan de doop in de
heilige Geest? Toch gebeurt precies dat bij Paulus: Handelingen 19:5-6
‘En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here
Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest
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over hen’. Vreemd genoeg worden overigens de woorden doop, gave en
overkomen hier door elkaar gebruikt als het over de heilige Geest gaat.
Het is ook opvallend dat Petrus, net als Johannes de Doper, zegt dat het
volk zich moet bekeren en zich laten dopen op de vraag die hij krijgt. De
mensen die op de commotie afkomen die ontstaat als de vervulling met
de heilige Geest plaatsvindt en getroffen worden door de toespraak van
Petrus erna, vragen namelijk aan hem: “Wat moeten wij doen?” Het is
een typische vraag die hoort bij het verbond dat Israël met God heeft.
Bijvoorbeeld in Jeremia 42:3 ‘dat de Here, uw God, ons te kennen geve,
welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen.’ God scheef
namelijk steeds voor wat het volk moest doen in allerlei situaties. Ook
Johannes de Doper krijgt die vraag. Lucas 3:10 ‘En de scharen vroegen
hem, zeggende: Wat moeten wij dan doen?’ Zijn antwoord is dan, na zijn
oproep om zich te bekeren en te laten dopen, simpelweg gewoon de wet
te houden. Petrus doet ook een oproep voor bekering en doop maar dan
zegt hij dat mensen daarop de heilige Geest zullen ontvangen. Het lijkt er
dus op dat het nieuwe verbond voortvloeit uit het oude verbond en
daardoor weten mensen dus nu van binnenuit wat ze moeten doen. God
schrijft Zijn wetten dan in hun hart.
Het doel waarmee Johannes de Doper doopte blijft ook een beetje op de
achtergrond. De aanwijzing erbij is een tekstaanhaling uit Jesaja. Het is
een ontroerende tekst die zegt dat de lang weggebleven openbaring van
de heerlijkheid van God weer zichtbaar zal worden: Jesaja 40:1-5 ‘Troost,
troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept
het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet
is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn
zonden. Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren,
effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd
en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en
de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich
openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des
Heren heeft het gesproken.’ Het is lastig om je voor te stellen dat
Johannes de Doper niet een soort symbolische handeling deed toen hij
het volk Israël doopte. Hij bracht het volk weer terug in de gerechtigheid
van God doordat zijn doop tot vergeving van zonde was. Dat is ook
zichtbaar in het feit dat de Joden zich lieten dopen ‘onder belijdenis van
hun zonden’. Toen werden hun zonden dus vergeven en de ‘paden des
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Heren’ weer recht gemaakt. Het was ter voorbereiding van het optreden
van Jezus.
De reden dat Jezus Johannes de Doper de grootste profeet van het Oude
Testament noemt, wordt hier ook zichtbaar. Nu staat het verhaal van
Johannes de Doper in het Nieuwe Testament maar eigenlijk gaat het
nieuwe verbond natuurlijk pas in wanneer Jezus sterft. De profeten in
het Oude Testament riepen het volk altijd op om weer de wet te gaan
houden maar ze konden niet de vergeving van zonden brengen zodat het
volk gerechtvaardigd werd. Johannes de Doper had de heilige Geest al
ontvangen toen hij nog in de moederschoot was en daar ging deze
werking vanuit. Dat had weer alles met Jezus te maken, het gebeurde
toen Maria bij haar verwante Elisabet kwam logeren toen ze allebei
zwanger waren.
Jezus was door de heilige Geest verwekt en werd, net als het hele volk,
ook gedoopt door Johannes de Doper. Zelfs hij begreep niet waarom Jezus
Zich door hem wilde laten dopen maar direct daarna sprak God en
maakte bekend wie Jezus was. Mattheüs 3:13-17 ‘Toen kwam Jezus uit
Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen.
Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig
door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde
en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons
alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. Terstond
nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen
openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem
komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’ Hier zie je allerlei werkingen
van de kracht van de heilige Geest bij elkaar komen. Deze openbaring
komt pas na het moment dat Johannes de Doper, die vervuld was met de
heilige Geest, Jezus doopt die geboren was uit de heilige Geest. Ook komt
de gerechtigheid van God weer naar voren.
Ik beweer niet dat ik precies begrijp wat hier gebeurt maar het is wel een
voorbeeld dat dopen meer is dan alleen in water onderdompelen. Toch
heb ik nog nooit iemand ontmoet die spijt had van zijn doop in water.
Ook ik heb er een goed gevoel bij en ik beleef het voor mezelf niet als
gewoon iets symbolisch. Alleen, als je bij het beeld van dopen iets voor
ogen hebt met betrekking tot water, dan is het ‘in Christus gedoopt zijn’
wat moeilijk te bevatten. Vervolgens is het ‘in de heilige Geest gedoopt
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zijn’ helemaal niet meer te volgen, dat wordt dan iets mysterieus. In de
denominatie waarin ik opgegroeid ben hadden ze het daar ook nooit
over. Het geloof in Jezus stond daar voorop. Als je geloofde dat Jezus je
gered had, was je behouden. Dat bleef iets abstracts en dat geloof bewijs
betekent en dat het in je hart zit, daar kan je uiteindelijk dan ook niets
mee. Voor mij was het dan ook iets wat ik wel bij me droeg maar toch
bleef het wat op afstand. Totdat Jezus zich openbaarde. Toen veranderde
mijn leven.

Hoofdstuk 12
Het is opmerkelijk wat er gebeurt nadat de discipelen de doop in de
heilige Geest meemaken en de heilige Geest over hen komt. Ze ontvangen
namelijk kracht. Dat had Jezus tijdens het laatste avondmaal met Pesach
al aangekondigd. Handelingen 1:8a ‘maar gij zult kracht ontvangen,
wanneer de heilige Geest over u komt’. Ook Johannes de Doper gaf daar al
een aanwijzing voor, in Lucas en Mattheüs zegt hij dat Jezus niet alleen
met de heilige Geest zou dopen maar ook met vuur. Vuur en kracht zijn
synoniemen van elkaar. Lucas 3:16 ‘antwoordde Johannes en zeide tot
allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens
schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de
heilige Geest en met vuur.’ Het gebeurt ook letterlijk in Handelingen 2:14 ‘En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En
eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige
windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er
vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het
zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige
Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun
gaf uit te spreken.’
Deze gebeurtenis is, net als het sterven en de opstanding van Jezus, een
hoofdthema. Het is natuurlijk geen verrassing voor wie de Bijbel een
beetje kent, het is eigenlijk een overbekend verhaal. Ondanks dat er in
Handelingen regelmatig melding wordt gemaakt van mensen die de
heilige Geest ontvangen, is dit de enige plek die spreekt over ‘tongen als
van vuur’. Hoe dat er uit heeft gezien is niet duidelijk, dit is de enige
beschrijving ervan. Eén aanwijzing is nog: ‘het geluid van een geweldige
windvlaag’. Als je een echt groot vuur stookt ontstaat dat geluid
namelijk. Er is een christelijke stroming die zijn naam aan deze
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gebeurtenis heeft ontleend: de pinksterbeweging. Deze beweging is
opgekomen rond het begin van de vorige eeuw. Het is één van de meest
uitgesproken en meest beladen bewegingen van zijn tijd. William Joseph
Seymour had destijds een bescheiden kerkje aan Azusa Street in Los
Angeles dat eigenlijk niet meer was dan een schuur. Er werd daar (naar
hun mening dan) ‘in tongen’ gesproken maar de kerken in de omgeving
waren er zeker van dat God er niets mee te maken had. Er waren ook
berichten dat mensen regelmatig de brandweer belden omdat ze
vlammen uit het dak zagen komen. Voordat de brandweer dan uitrukte
vroegen ze voor de zekerheid of de brand niet toevallig aan de Azusa
Street was. In dat geval was het niet nodig om de brand te blussen.
Tijdens mijn vervangende dienstplicht hoorde ik in het
conferentiecentrum regelmatig mensen ‘in tongen’ spreken maar ik
vond dat eigenlijk irritant. Ik voelde me een beetje buitengesloten. Ik heb
na die periode een boekje gelezen dat zich fel tegen het spreken in tongen
keerde. Het heeft me grappig genoeg juist erg geholpen er meer over te
begrijpen. Jarenlang heeft het me bezig gehouden. Ik hoorde in het
conferentiecentrum bijvoorbeeld heel vaak mensen het woord ‘koeria’
zeggen. Dat werkte zo op mijn zenuwen dat ik met God had afgesproken
dat als ik ooit in tongen zou spreken, ik dat woord niet wilde zeggen.
Toch hield het spreken in tongen me al veel langer bezig, ik had er tijdens
mijn jeugd zelfs wel eens iemand naar gevraagd die dat wel kende. Hij
vertelde erover dat het hem hielp. Daar kon ik me weinig bij voorstellen
maar ik had toen ook nog niet ontdekt dat God een helper was. Een jaar
of vijf na mijn vervangende dienstplicht las ik een boek over ‘opwekking
in Indonesië’. In dat boek vertelde iemand dat hij probeerde uit te
drukken wat er over God in zijn hart leefde. Hij was er vol van maar het
lukte hem niet goed om dat tot uitdrukking te brengen. Na een hele tijd
proberen ging hij als vanzelf in tongen spreken. Ineens realiseerde ik me
dat ik dat herkende, in mijn eigen hart leefde er ook van alles over God en
ik kon dat ook niet echt uitdrukken. Binnen een paar dagen kwamen er
woorden in mijn hoofd die zo in me opkwamen en waarvan ik niet wist
wat het voor woorden waren. Het duurde nog een tijdje voordat ik ze
durfde uit te spreken maar toen ik dat heel voorzichtig begon te doen
vond mijn vrouw het allemaal heel normaal en keek me liefdevol aan.
Toen ik jaren later in een gesprek met iemand uit een reformatorische
kerk mijn verhaal vertelde rondom het woord ‘koeria’, keek hij mijn
vreemd aan. Hij mopperde dat mensen tegenwoordig geen Bijbelkennis
meer hadden. Dat verraste mij wel wat ik dacht de Bijbel toch aardig goed
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te kennen. Vervolgens vertelde hij mij dat het woord ‘prijs de Heer’
betekent. Ik geneerde me toen voor mijn irritatie over dat woord maar er
kwam wel duidelijkheid over waarom ik dat zo vaak had gehoord. Ik heb
het alleen nergens meer terug kunnen vinden, alleen het woord ‘kurios’.
Dat betekent ‘heer’. Ook heb ik in mijn eigen tongentaal inderdaad nooit
het woord ‘koeria’ gebruikt.
Bekering, doop in de heilige Geest, spreken in tongen, ik heb het allemaal
een beetje gefaseerd meegemaakt en het staat dus allemaal in de Bijbel.
Mijn schoonmoeder moest mij vertellen dat ik toch echt wel de heilige
Geest had. We hadden namelijk vaak gesprekken over het geloof en ik
praatte veel over de dingen die ik met God meemaakte. Volgens haar kon
ik niet zulke gesprekken voeren en de dingen waar we het over hadden
begrijpen zonder de heilige Geest ontvangen te hebben. Ik heb me een
hele tijd afgevraagd wanneer dat dan gebeurd moest zijn en dacht toen
terug aan het gebed met al die jongeren en dat ik de ervaring had dat er
een wind door me heen ging terwijl de stemmen van iedereen op de
achtergrond raakten. Zou dat het dan zijn geweest? Ik weet het nog
steeds niet zeker. Ik vind het eigenlijk ook niet nodig een bepaalde
ervaring met God te promoten, alsof dat noodzakelijk zou zijn. Ik heb wel
veel samenkomsten meegemaakt waarin werd gezegd dat ‘de vervulling
met de heilige Geest’ van groot belang was. Het had allemaal weer te
maken met het behouden zijn en dat zou (alweer) pas echt belangrijk
worden na mijn dood. Ergens benauwde me dat. Toch was mijn relatie
met God me meer waard dan wat dan ook.
Bij de discipelen in Handelingen had het vervuld worden met de heilige
Geest een spectaculair effect. Nu had de genade van Jezus er iets bij
gekregen: kracht. Het staat voor het eerst in Handelingen 4:33 ‘En met
grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des
Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.’ Nergens eerder in de
Bijbel komt het woord kracht voor in combinatie met het woord genade.
Er staat ook nergens wat of waarvoor die kracht vervolgens is, maar ook
Paulus vindt dat er kracht in de genade zit. Galaten 2:21 ‘Ik ontneem aan
de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de
wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.’ Hij zegt dit in een discussie
met de Joden, over rechtvaardigheid door de wet tegenover
rechtvaardigheid door het geloof.
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Er wordt daarnaast melding gemaakt dat de discipelen, die ook apostelen
genoemd worden, wonderen en tekenen deden. Handelingen 2:43b ‘en
vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.’ Het gebeurt
even nadat Petrus zijn toespraak heeft gehouden na hun vervulling met
de heilige Geest waarin hij zegt dat mensen zich kunnen bekeren en laten
dopen. In het Oude Testament komt de uitdrukking ‘wonderen en
tekenen’ ook voor, in het verhaal over Mozes. Hij herinnert het volk Israël
er bijvoorbeeld aan als ze eindelijk klaar zijn om het beloofde land te gaan
innemen: Deuteronomium 7:19 ‘de grote beproevingen, die uw ogen
gezien hebben, de tekenen en wonderen, de sterke hand en de
uitgestrekte arm, waarmede de Here, uw God, u uitgeleid heeft – zó zal de
Here, uw God, doen aan alle volken, voor welke gij bevreesd zijt.’
Hoe die wonderen en tekenen werken in het verhaal van Handelingen
komt naar voren als Stefanus wordt genoemd. Hij wordt, samen met een
aantal anderen, aangesteld om te helpen voor de weduwen te zorgen
waar niet voldoende aandacht meer voor was. Hij was ‘vol van geloof en
heilige Geest’. Korte tijd later, nadat de apostelen voor hem gebeden
hadden, deed Stefanus ook wonderen en tekenen: Handelingen 6:8 ‘En
Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen
onder het volk.’ Wonderen en tekenen werken dus door genade en
kracht. Wat die wonderen en tekenen precies zijn wordt duidelijk in
Handelingen 4:30 ‘doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat
tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht
Jezus.’ Dat zal waarschijnlijk geen verrassing meer zijn want Jezus deed
precies hetzelfde. Handelingen 2:22 ‘Mannen van Israël, hoort deze
woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen
door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden
verricht heeft, zoals gij zelf weet’. Dit laatste zegt Petrus in zijn eerste
toespraak in Handelingen. We hebben bij het verhaal over de
bloedvloeiende vrouw gezien dat, op het moment dat de vrouw Jezus
aanraakte, er kracht van Hem uitging. Haar genezing gebeurde dus ook
door kracht. Dat staat ook in Lucas 6:19 ‘En de gehele schare trachtte
Hem aan te raken, omdat er kracht van Hem uitging en Hij allen genas.’
Nu wordt er een aanwijzing zichtbaar over het aspect van geloof wat
‘bewijs’ is. Doordat de discipelen kracht hadden ontvangen door de
heilige Geest, konden mensen zien dat de hulp van God echt was. Steeds
als er wonderen gebeurden vertelden ze daarna ook over Jezus.
Vervolgens kwamen mensen ‘tot geloof’, ‘werden gelovig’ of ‘bekeerden
139

zich’. Dit gebeurde bijvoorbeeld nadat Petrus en Johannes een verlamde
man zagen zitten op weg naar de tempel. Uiteindelijk kon de man lopen
terwijl hij vanaf zijn geboorte verlamd was. Vervolgens houdt Petrus
weer een toespraak en vertelt het verhaal over Jezus. Dan staat er:
Handelingen 3:4a ‘Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden,
werden gelovig’. Soms was alleen een genezing al genoeg, bijvoorbeeld
Handelingen 9:32-35 ‘En het geschiedde, toen Petrus overal rondreisde,
dat hij ook bij de heiligen kwam, die te Lydda woonden. Daar vond hij
een man, genaamd Eneas, een verlamde, die reeds acht jaren bedlegerig
was geweest. En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u;
sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. En alle
bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Here.’
Het gebeurde bij Jezus zelf ook, in Johannes 7:31 ‘En uit de schare
kwamen velen tot geloof in Hem en zij zeiden: Zal de Christus, wanneer
Hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft?’
Als je Handelingen verder doorzoekt kom je allerlei voorbeelden van
wonderen tegen:
-Handelingen 5:12 ‘En door de handen der apostelen geschiedden vele
tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig
bijeen in de zuilengang van Salomo.’
-Handelingen 8:13 ‘En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te
zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de tekenen en
grote krachten, die hij zag geschieden.’
-Handelingen 10:43-44 ‘Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder,
die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.
Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die
het woord hoorden.’
-Handelingen 14:3 ‘Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig
sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord
zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed
geschieden.’
-Handelingen 15:12 ‘En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden
Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen
onder de heidenen gedaan had.’
Later, als Paulus een brief aan de Korintiërs schrijft, zegt hij dat geloof
rust op het zichtbaar worden van de kracht van God. 1 Korintiërs 2:4-5
‘mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende
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woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw
geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.’
In het Oude Testament wordt ook gesproken over de wonderen die God
doet, Psalm 145:4-6 ‘Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, zij
zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal van de heerlijke luister
uwer majesteit en van uw wonderdaden gewagen. Zij zullen spreken van
de macht uwer geduchte daden, en uw grootheid wil ik vertellen.’ Als je
op die manier kijkt naar de geschiedenis van het volk Israël kun je zien
dat er geloof is opgebouwd door de vele wonderlijke gebeurtenissen. Zelf
zie ik daar nog steeds sporen van terug in het Joodse volk, er zit een
bepaalde vasthoudendheid in en het laat zich niet zomaar afschrikken.
Jezus zegt ook dat er geloof in het volk Israël zit maar dat is wat moeilijk
te onderscheiden. Een voorbeeld is Mattheüs 8:10 ‘Toen Jezus dit hoorde,
verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg
Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden!’ Dit zei
Jezus naar aanleiding van een (Romeinse) hoofdman die een knecht had
die ernstig ziek was. Jezus vraagt aan hem of Hij mee naar zijn huis moet
gaan om de knecht te genezen. Dan zegt de hoofdman, die gewend is om
orders te geven aan zijn soldaten, dat het niet nodig is dat Jezus met hem
mee zou lopen. Hij vond dat Jezus alleen maar iets hoeft te zeggen omdat
hij begrijpt dat Jezus kracht heeft om de zieke knecht te genezen. Hij
hoefde dus volgens de hoofdman eigenlijk alleen maar een order te
geven. Daarop zegt Jezus in Mattheüs 8:13 ‘En Jezus zeide tot de
hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas,
juist op dat uur.’ Dit impliceert dat het normaal was dat er geloof in het
volk Israël zat, Jezus was er immers verbaasd over dat het geloof van de
hoofdman groter was dan het geloof wat Hij in Israël vond. Paulus heeft
het er ook over in Hebreeën 10:2 ‘Want door dit (geloof) is aan de ouden
een getuigenis gegeven.’ Hij heeft het dan over de mensen die in de
verhalen van het Oude Testament voorkomen, die dingen met God
hadden meegemaakt en daarin een relatie met God hadden. Dat
gebeurde ook met Abraham, God beloofde hem keer op keer nageslacht
maar het duurde lang voordat de belofte in vervulling kwam. Toen God
hem mee naar buiten nam en hem de sterren liet tellen veranderde er
iets bij Abraham. Hij geloofde in God. Dat was bijzonder omdat Abraham
het wonder nog niet gezien had. Toch kwam er geloof in zijn hart en hij
handelde daar ook naar toen hij later bezoek kreeg van de drie mannen in
het verhaal vanaf Genesis 18.
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Als ik weer denk aan de relatie met mijn vrouw kan ik zeggen dat die
relatie is begonnen toen we verliefd op elkaar werden, we kregen op dat
moment een verbinding met elkaar. Die verbinding is te vergelijken met
geloof. Ik kon vanaf toen zeggen: ik geloof dat mijn (toekomstige) vrouw
van mij houdt. Vervolgens zou je daaruit kunnen concluderen dat ik niet
kan bewijzen dat mijn vrouw van mij houdt maar dat ik aanneem dat het
waar is. Maar zo ligt het niet, mijn geloof is de werkelijkheid. Het is de
verbinding die ik met haar heb. Ze leeft in mijn hart en ik ben er vol van.
Als de kracht van God in je leven werkt komt er dus geloof. Als ik zoek in
mijn eigen leven hoe dat dan met God heeft gewerkt is dat nu niet
moeilijk meer te onderscheiden. Ik ervaarde ‘het geloof’ altijd als iets wat
bij me was totdat Jezus zich aan me openbaarde. Daarna werd het anders,
er was geloof in mijn hart gekomen. Ik realiseerde me dat overigens pas
na een tijdje, ik kon het nog niet gelijk onderscheiden. Natuurlijk is het
niet bij die ene keer gebleven, Jezus voegt daar nog steeds aan toe.
Je zou dus kunnen zeggen dat geloof de relatie met God is, opgebouwd
door wat je met Hem hebt meegemaakt. Dat zou betekenen dat als je nog
nooit iets van God gemerkt hebt dat je dan ook geen geloof kunt hebben.
Maar dat is niet direct waar, er zijn genoeg mensen die een diep
geloofsleven hebben maar er van overtuigd zijn dat God zich in onze tijd
niet meer openbaart. Je kunt ook dingen over God geleerd hebben en
daardoor een besef van God krijgen. Bijvoorbeeld Psalm 34:12 ‘Komt,
kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des Heren leren.’ Ook nadat
God bijzondere dingen heeft gedaan in Handelingen staat er:
Handelingen 2:42 ‘En zij bleven volharden bij het onderwijs der
apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.’
Andersom werkt het dus ook. Geloof kun je dus zien als een combinatie
van dingen die je leert over God en een relatie met God. Dat leeft in je
hart. Petrus geeft een aanwijzing over hoe dat gekoppeld is met de heilige
Geest in Handelingen 15:8-9 ‘En God, die de harten kent, heeft getuigd
door hun de heilige Geest te geven evenals ook aan ons, zonder enig
onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart
reinigende.’ Dit zegt hij tijdens een vergadering over hoe de heidenen
met de wet van Mozes om zouden moeten gaan. De heilige Geest reinigt
dus harten, door het geloof. Wat de macht van de zonde daar heeft
aangericht (een boos hart) wordt dan hersteld. Vervolgens wordt het
vervangen door de liefde Gods, dat werkt ook door de heilige Geest.
Romeinen 5:5b ‘omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de
heilige Geest, die ons gegeven is’.
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Dit is weer een moment waarop je zou kunnen denken: prima, duidelijk,
heel mooi. Helaas zijn er een aantal factoren die de zaak weer erg
complex maken. Dat wordt al gelijk merkbaar aan het begin van
Handelingen als Petrus en Johannes de verlamde man genezen. Hij
bedelt dagelijks in de buurt van de tempel. Handelingen 3:3-7 ‘Toen deze
zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij
om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide:
Zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets
van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet,
maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër:
Wandel! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en
terstond werden zijn voeten en enkels stevig’. De man rent gelijk de
tempel binnen en iedereen herkent hem. Ze waren vol verbazing en
daarop hield Petrus een toespraak over Jezus om de zaak uit te leggen.
Dan staat er in Handelingen 4:1-4 ‘En terwijl zij tot het volk spraken,
overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de
Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus
de opstanding uit de doden verkondigden; en zij sloegen de handen aan
hen en stelden hen in bewaring tot de volgende dag, want het was reeds
avond. Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden
gelovig, en het getal der mannen werd ongeveer vijfduizend.’
Het is eigenlijk ongelofelijk, maar door het wonder en de uitleg erna
groeit het aantal gelovigen tot vijfduizend. Echter de schriftgeleerden
zijn, net als bij Jezus, niet onder de indruk van het wonder maar vooral
bijzonder geïrriteerd over de omstandigheden eromheen. Ze zetten
Petrus en Johannes direct gevangen. Dat is eigenlijk nog ongelofelijker.
Ze moeten hen de volgende dag weer laten gaan doordat Petrus, vervuld
met de heilige Geest, droogjes opmerkt dat ze hier kennelijk terecht staan
voor een weldaad aan een zieke en vervolgens weer een toespraak over
Jezus houdt. Hij zegt daarin dat het door Jezus komt dat de zieke genezen
is. De schriftgeleerden laten hen pas gaan nadat ze Petrus en Johannes
dreigend verboden hadden om nog over Jezus te spreken. Natuurlijk
vonden Petrus en Johannes het belangrijker om God te gehoorzamen dan
mensen en het volk vond het alleen maar geweldig wat er gebeurd was.
De toon is gezet en de zaak escaleert daarna alleen maar verder. Er
komen nog meer gelovigen, nog meer mensen worden genezen en de
apostelen worden weer gevangen gezet. Ditmaal komt er een engel
midden in de nacht hen bevrijden en draagt hen op de ‘woorden des
levens’ in de tempel te spreken. De volgende ochtend willen de
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gezagsdragers, inclusief de hogepriester, de apostelen laten voorkomen
en geven opdracht om hen uit de gevangenis te halen. Die is dus leeg en
tegelijkertijd komt er bericht dat de vastgezette mannen in de tempel het
volk aan het onderrichten zijn.
Nu worden de schriftgeleerden wat voorzichtiger maar als Stefanus ook
wonderen begint te doen is het hek van de dam. Hij wordt gearresteerd
en houdt vervolgens een hele toespraak. Hij verwijt de hele ‘Raad’ dat ze
zich verzetten tegen de heilige Geest en dat ze de wet wel hebben
gekregen maar niet houden. In blinde woede stenigen ze Stefanus.
Paulus (toen nog Saulus, ook een Farizeeër) is daarbij. Handelingen 7:5459 ‘Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de
tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten
hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand
Gods. En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen,
staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te
schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los;
en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden
hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En zij
stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang
mijn geest.’
De gelovigen krijgen nu te maken met een zware vervolging waarin
Saulus een hoofdrol speelt. Hij wil ook naar ander plaatsen toe om ze
gevangen te zetten. Onderweg krijgt Saulus zijn beroemde openbaring.
Daarin vraagt Jezus hem waarom hij Hem vervolgt. Het wordt de grote
ommekeer in Saulus’ leven en een paar dagen later verkondigt hij al dat
Jezus de Zoon van God is aan de Joden. Het duurt vervolgens ook maar
een paar dagen voordat hij moet vluchten voor zijn leven en zich lange
tijd moet verbergen. Verderop in het verhaal wordt zijn naam Paulus en
verandert hij van een felle tegenstander van de gelovigen naar een
hoofdrolspeler in het verhaal van Handelingen. Hij reist veel en gaat in
elke plaats waar hij komt eerst naar de Synagoge. Daar komen de Joden
samen en kan iedereen die iets vertellen wil, zijn zegje doen. In bijna elke
plaats waar hij komt is er wel een groep Joden, een overblijfsel uit de
Babylonische ballingschap. Hij krijgt daar dan meestal ruzie mee en
daarop gaat hij gewoon verder met zijn boodschap maar nu aan de
heidenen. Hij doet ook wel wonderen en andere opmerkelijke dingen,
bijvoorbeeld drie keer een steniging overleven. Maar wat erg opvalt is dat
de focus van Paulus is om met argumenteren mensen ervan te
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overtuigen dat Jezus de Messias is. Bijvoorbeeld in Handelingen 18:28
‘Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar en bewees uit de
Schriften, dat Jezus de Christus is.’ Het verhaal van Handelingen eindigt
met Paulus die in gevangenschap naar Rome wordt gevoerd. Onderweg
geeft hij nog toespraken aan stadhouders en een koning. Die koning was
goed op de hoogte van de ‘nieuwe beweging’, hij zegt in zijn ontmoeting
met Paulus: Handelingen 28:22 ‘Maar wij stellen het wel op prijs van u te
vernemen, welke uw denkbeelden zijn, want wat deze secte betreft, ons
is bekend, dat zij overal tegenspraak vindt.’ In Rome aangekomen
spreekt Paulus overigens nog jarenlang uitvoerig met allerlei mensen.
Vreemd genoeg heeft Jezus het al over deze tegenspraak als Hij zijn
discipelen eropuit stuurt om mensen te genezen in de periode dat Hij
met ze rondtrekt. Toen de discipelen daarvan terugkwamen hadden ze
weinig problemen ondervonden en waren zeer opgetogen over de
resultaten. Pas in Handelingen komen de woorden van Jezus tot
vervulling. Jezus zegt in Mattheüs 10:17-20 ‘Maar wacht u voor de
mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen
u geselen in hun synagogen; gij zult ook geleid worden voor stadhouders
en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de
volken. Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat
gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken
moet; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders,
die in u spreekt.’
Het is bijzonder ontluisterend om te lezen dat direct in het begin van
Handelingen de kracht van de heilige Geest, die de apostelen net
ontvangen hadden, al wordt bestreden door de schriftgeleerden en
Farizeeën en dat het daarna steeds opnieuw gebeurt. Het gaat zelfs zover
dat waar Paulus ook komt, als hij weer vertrekt komen ‘de joden’ hem
nareizen om vervolgens te proberen alles wat hij heeft opgebouwd weer
teniet te doen. In de brief aan de Galaten komt dat heel kenmerkend naar
voren: Galaten 3:1 ‘O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie
Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?’ Er wordt
hier gerefereerd aan de Farizeeën die de Galaten beïnvloeden nadat
Paulus vertrokken is. In zijn brief discussieert Paulus tot het einde door
over dit thema. Toch werden de gelovigen door de vervolging juist veel
actiever, overal waar ze heen gevlucht waren brachten ze het geloof in
Jezus. De breuk met de Farizeeën en Jezus was overigens al begonnen bij
Johannes de Doper, die wilde hun toen al niet dopen. Lucas 7:30 ‘Maar de
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Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen voor zichzelf de raad Gods,
daar zij niet door hem gedoopt waren.’
Maar dit is niet het enige probleem van de wonderen en tekenen die
zoveel teweeg hadden gebracht. Jezus zelf zegt er in zijn tijd op aarde
bedenkelijke dingen over. Zo waarschuwt Hij voor tekenen en wonderen
die door valse christussen en valse profeten gedaan worden. Mattheüs
24:24a ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij
zullen grote tekenen en wonderen doen’. Dat komt in Handelingen niet
tot uitdrukking, er zijn alleen een paar berichten over bijvoorbeeld
enkele mannen die Paulus proberen na te doen maar daar hopeloos in
mislukken. Wat Jezus hier bedoelt is niet gelijk duidelijk maar wel een
reden om, als je de Bijbel leest en dit tegenkomt, vraagtekens te zetten bij
dingen die in onze tijd op tekenen en wonderen lijken. Alsof dat nog niet
genoeg is maakt Jezus ook grote verwijten aan de plaatsen waar Hij
wonderen gedaan heeft. Mattheüs 11:20 ‘Toen begon Hij de steden,
waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten, dat
zij zich niet bekeerd hadden’. Dat maakt het onderwerp nog verder
beladen. Dit is misschien ook een goed moment om op te merken dat de
wonderen en tekenen die Mozes deed vaak neerkwamen op rampspoed
voor de vijanden van het volk Israël, als we Deuteronomium 7:19 er nog
eens goed op nalezen. Een goed argument om de hele zaak maar wat op
afstand te houden. Om zo maar te zeggen: het was goed voor die tijd
maar nu kunnen we beter, net als Paulus, met redeneren en
argumenteren mensen ‘tot geloof’ brengen.
Maar het grootste probleem komt nog. Er duikt al snel in het verhaal over
Jezus een sinister figuur op, hij is tot nu toe nog onbesproken gebleven.
Deze merkwaardige verschijning komt ten tonele direct nadat Jezus door
Johannes de Doper is gedoopt en de heilige Geest over Jezus is gekomen.
Hij brengt Jezus in de woestijn in de zogenaamde ‘verzoeking’. Hij wordt
‘de satan’ of ‘de duivel’ genoemd. Zijn rol is ‘de tegenstander’ of ‘de
verzoeker’. Het is niet duidelijk of het wel een ‘iemand’ is, maar hij duikt
steeds op. Het is wel de hoofdreden geworden waarom vragen over de
kracht van God vooral gaan over de vraag of het de kracht van God wel is,
het zou immers zomaar de duivel kunnen zijn. Tekenen en wonderen
komen zo in een vreemd daglicht te staan.
De duivel wordt vooral voorgesteld als een tegenkracht. Als de kracht
van God zichtbaar wordt, komt er een tegenkracht. Jezus wordt na Zijn
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doop door de heilige Geest in de woestijn geleid om verzocht te worden
door de duivel. Dat klinkt vreemd want je zou denken dat het de duivel is
die Jezus wil proberen tegen te houden. Maar dat Jezus verzocht wordt, is
juist door de heilige Geest ingezet. Mattheüs 3:16 tot 4:4 ‘Terstond nadat
Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden
zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.
En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in
wie Ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de Geest naar de
woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij
veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste
honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon
zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en
zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar
van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.’
Jezus wordt op nog twee punten verzocht maar Hij antwoordt steeds met
iets wat begint met ‘er staat geschreven’. Het lijkt een voorbereiding te
zijn op Zijn publieke optreden want in de versie van Lucas staat er na de
verzoeking in de woestijn: Lucas 4:14-15 ‘En Jezus keerde in de kracht
des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de
gehele streek. En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen
geprezen.’ Hier wordt er voor het eerst gesproken over dat Jezus in de
kracht van de heilige Geest is. Dat gebeurt dus na de verzoeking in de
woestijn. Dat is opmerkelijk maar persoonlijk zou ik in verhaal over Jezus
de duivel het liefst overslaan. Maar ja, hij komt er toch in voor en wel
zodanig dat je er niet echt omheen kunt. In de denominatie waar ik ben
opgegroeid hadden ze het daar eigenlijk niet vaak over. In andere
denominaties juist weer wel, regelmatig wordt dan iets ‘van de duivel’
verklaard. Dat is ook weer een reden om je wat bedrukt te voelen. Je wilt
toch niet worden ‘verleid door de satan’, wat dat dan ook precies
betekent. Het draagt voor veel mensen die niet vinden dat er een God zou
moeten bestaan, eraan bij om de Bijbel af te doen als fictie.
Maar wat moet je er nu mee en waarom zou het van enig belang zijn? In
het Oude Testament wordt er nauwelijks over gesproken en er is ook veel
verwarring over. In het verhaal over David die gezalfd wordt door
Samuël waarna ‘de Geest des Heren hem aangrijpt’, lees je ook niet dat hij
daarna verzocht wordt door de duivel in de woestijn. Toch wordt David
wel direct uitgedaagd. Eerst gaat hij bij Saul, waarbij de ‘Geest des Heren’
geweken was en hij nu last had van een boze geest, muziek voor hem
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maken zodat hij zich beter voelde. Vlak daarna wordt David
geconfronteerd met een grote uitdaging: 1 Samuël 16:4 ‘Toen trad een
kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliat, uit
Gat. Hij was zes el en een span lang.’ David was eten gaan brengen aan
zijn broers in het leger die doodsbang waren voor deze enorm grote
Goliat. Hij daagde Israël uit en zorgde ervoor dat ze geen overwinning
over de Filistijnen wisten te behalen. Toch verslaat David hem
vervolgens vrij eenvoudig met een steen in een slinger die hij ook
gebruikte bij het hoeden van zijn schapen. Hij wordt daarna bekend en
geliefd door heel Israël. Vervolgens wordt Saul jaloers op hem en moet
David vrezen voor zijn leven. 1 Samuel 18:10-11 ‘De volgende morgen
greep de boze geest Gods Saul aan, en hij gedroeg zich in het huis als een
razende, terwijl David zoals elke dag de snaren tokkelde. Saul had zijn
speer in de hand. En hij wierp de speer en dacht: Ik zal David aan de wand
spietsen. Maar David ontweek hem tot tweemaal toe.’ Gek genoeg is het
juist Saul die bang wordt, omdat God met David was. 1 Samuel 18:12
‘Saul werd bevreesd voor David, omdat de Here met hem was, terwijl Hij
van Saul geweken was’.
Het lijkt erop dat er toch een patroon zichtbaar wordt: als God iets doet
wordt dat daarna uitgedaagd. Als ik mijn eigen ervaring die ik rond mijn
eenentwintigste jaar heb gehad nazoek, lijken daar aanvankelijk geen
aanwijzingen voor te zijn. Toch heb ik na mijn ervaring met Jezus een
moeilijk moment gehad. Een week later had ik immers een
teleurstellende gebeurtenis met een vriend, hij zegde op het laatste
moment onze afspraak af. Ik riep toen naar Jezus en kreeg het visioen te
zien waarin Jezus achter een hek stond. Het heeft daarna maanden
geduurd voordat mijn relatie met God zich herstelde en verder
ontwikkelde. Het was een hele uitdaging om over deze hindernis heen te
komen. Als je ‘de tegenstander’ in dat licht bekijkt wordt zichtbaar dat
bijvoorbeeld Kaïn niet over zijn hindernis is heen gekomen. Zo wordt ook
het verhaal van Adam en Eva wat begrijpelijker, het lijkt natuurlijk niet
echt handig om zo’n boom in de hof van Eden te zetten en vervolgens een
slang op Eva af te sturen. Dat gaat geheid mis. Maar het patroon is dus
dat er altijd een uitdaging volgt op iets wat God geeft.
Ook in het gewone leven is het herkenbaar dat als je iets wilt bereiken,
dat altijd met tegenslag gepaard gaat. Het belangrijke punt hierin is dat je
de tegenslag weet te overwinnen. Er is dus niet alleen een kracht in de
wereld die op ons drukt (de zonde in de wereld) maar ook nog een kracht
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die ons tegenstaat, de satan. Je zou het kunnen vergelijken met fietsen in
de regen met tegenwind. Dat klinkt wat deprimerend en waarom zou je
niet beter kunnen denken aan fietsen in de zon met een briesje in je rug.
Dat voelt gelijk wat prettiger. Maar het bestaat natuurlijk allebei. Als je
dat in gedachten houdt, is tegenslag wat beter te plaatsen en iedereen
krijgt er dus mee te maken. Nu kun je tegenslag en de duivel niet gelijk
uitwisselbaar maken maar ik kan me herinneren dat mijn moeder
vroeger wel eens zei: “Nou, daar zit de duvel tussen.” Ze bedoelde dan dat
dat er tegenslag was die niet direct logisch verklaarbaar was. Door Jezus
is er kracht van de heilige Geest die ervoor zorgt dat je door
teleurstellingen niet verbitterd raakt wat weer kan zorgen voor een boos
hart. Zo geeft Paulus aan de Hebreeën het advies om op te letten dat de
genade van God voor iedereen goed beschikbaar blijft om te voorkomen
dat iemand verbitterd raakt: Hebreeën 12:15 ‘Ziet daarbij toe, dat
niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel
opschiete’.
Er zijn nog een paar dingen die blijven liggen, bijvoorbeeld hoe het zit
met de ‘boze geest’ die Saul had. Ook in het Nieuwe Testament wordt er
regelmatig gesproken over boze geesten. Hoe dat allemaal zit is nog een
heel verhaal dat in het kader van dit boek te ver voert. Petrus heeft het er
wel in één van zijn toespraken over dat de duivel mensen kan
overweldigen en dat Jezus daarin helpt: Handelingen 10:37-38 ‘Gij weet
van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen
in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazaret,
hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is
rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren; want God was met Hem.’ Ook vertelt Paulus later in
een toespraak aan een koning over zijn ervaring met Jezus. Hij vertelt dat
Jezus aan hem gevraagd heeft om mensen hun ogen te openen ter
bekering van de macht van de satan tot God: Handelingen 26:12-18 ‘En
toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht
en opdracht der overpriesters, zag ik, o koning, midden op de dag
onderweg een licht, schitterender dan de glans der zon, van de hemel mij
en hen, die met mij reisden, omstralen; en toen wij allen ter aarde vielen,
hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul,
waarom vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te
slaan. En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben Jezus, die gij
vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u
verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij
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gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en
de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering
uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God,
opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden
zouden ontvangen door het geloof in Mij.’
Voor nu is het voldoende om te zien dat God, zoals ik het noem,
bijzondere dingen doet. Hij doet dat door Jezus die de heilige Geest geeft.
Dat geeft verlossing. Er is er een tegenkracht die dat probeert tegen te
houden of teniet te doen. Iedereen heeft daarmee te maken. Net als bij
Jezus is het voldoende om daar weerstand aan te bieden. 1 Petrus 4:8-9
‘Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als
een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem,
vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld
hetzelfde lijden wordt toegemeten.’

Hoofdstuk 13
Natuurlijk valt er nog veel te vertellen over wat er allemaal in de Bijbel
staat maar het verhaal over Jezus is bijna compleet tenminste, voor zover
dat kan. Ik heb me in mijn leven regelmatig afgevraagd ‘wat ik er nu mee
moet’ en het is een hele uitdaging gebleken om de Bijbel concreet te
krijgen maar er is toch aardig wat naar boven gekomen. Er ontbreken
nog een paar belangrijke dingen. Dit is dan ook het moment om de vraag
naar voren te brengen over hoe het nu zit met het koningschap van
Jezus. De engel die Maria had bezocht had immers gezegd dat God Hem
de troon van David zou geven en wel voor altijd. Lucas 1:30-33 ‘de engel
zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden
bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult
Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten
genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David
geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in
eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.’ Als er iets
verstopt is in het verhaal dan is dit het wel, want hoe en wanneer is Jezus
nu koning geworden? Het lijkt erop dat Hij alleen maar aan een kruis is
gestorven. Hij is daarna weliswaar uit de dood opgestaan maar ook dan
staat er niets beschreven over een beginpunt van Zijn koningschap. In
plaats daarvan is Hij eigenlijk gewoon verdwenen. Lucas 24:50-51 ‘En
Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog
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en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van
hen scheidde.’ Vlak daarvoor vroegen zijn discipelen nog toen Hij was
opgestaan: Handelingen 1:6 ‘Zij dan, die daar bijeengekomen waren,
vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap
voor Israël?’ Daar geeft Jezus vervolgens een ontwijkend antwoord op.
Het is waarschijnlijk de reden voor de conclusie dat Zijn koningschap
nog zal moeten komen en dat komt in veel leerstellingen naar voren. Er
is ook nog een andere sterke reden waarom veel leerstellingen
suggereren dat het koningschap van Jezus nog moet komen. Het zit in
een gebed dat Jezus leerde. Het wordt tot in de huidige tijd nog overal
herhaald en het heeft de naam ‘het onze Vader’ gekregen. Het staat in
Mattheüs 6:9-13 ‘Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk
in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en
leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ Het gaat in dit
geval dus vooral om de zinsnede ‘uw Koninkrijk kome’; een gebed of het
koninkrijk mag komen. Omdat dit gebed zo eindeloos herhaald wordt,
leeft het idee dat het koningschap van Jezus nog moet ingaan en het
bijbehorende koninkrijk nog moet komen. Nu spreekt dit Bijbelgedeelte
niet over het koninkrijk van Jezus maar over het koninkrijk van God. Dat
is ook een reden voor verwarring maar dat terzijde.
Het probleem is dat dit onderwerp vrijwel onmogelijk te bespreken is
zonder in een discussie te raken om er vervolgens nooit meer uit te
komen. Grappig genoeg is er bijna geen discussie over de uitspraak ‘Jezus
is Heer’. Dat komt omdat het op een wonderlijke manier verbonden is
aan het ‘behouden zijn’, waar zoveel om te doen is. Het staat in Romeinen
10:9 ‘Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw
hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij
behouden worden’. Deze tekst wordt vaak aangehaald om mensen zover
te krijgen dat ze ‘Jezus is Heer’ zeggen omdat ze dan behouden zouden
zijn, voor later na hun dood. Wat dat overigens verder ook betekent.
Gelukkig hebben we het al over het behouden zijn gehad en ook dat het
alles te maken heeft met de kracht van God die in ons leven werkt. Ook
het complexe begrip ‘geloof’ waardoor de kracht van God in je hart komt,
hebben we al wat meer concreet kunnen krijgen.

151

Volgens Petrus is Jezus niet alleen Heer van het huis van Jacob (Israël)
maar Heer van iedereen: Handelingen 10:36b ‘om vrede te verkondigen
door Jezus Christus. Deze is aller Heer.’ Hij zegt dit als hij bij de Romeinse
hoofdman Cornelius thuis is, voor een Jood in die tijd overigens ten
strengste verboden. De hoofdman had een engel op bezoek gehad die
hem had opgedragen Petrus uit te nodigen. Handelingen 10:5 ‘En nu,
zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd
wordt Petrus’. Die was zeker niet gekomen als hij niet vlak daarvoor een
visioen had gehad waarna de heilige Geest hem de opdracht geeft mee te
gaan met de mannen die bij hem zullen gaan aankloppen. Handelingen
10:19-20 ‘En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zeide de
Geest: Zie, twee mannen zoeken naar u; sta dan op, ga naar beneden en
reis, zonder bezwaar te maken, met hen mede, want Ik heb hen
gezonden.’ Petrus houdt daar vervolgens een toespraak waarin hij
concludeert dat Jezus Heer is van iedereen. Voordat hij zijn toespraak kan
afmaken valt tot de verbazing van de meegereisde Joden de heilige Geest
op hen. Dit markeert het begin van het feit dat de ‘bekering ten leven’ ook
voor de heidenen was gekomen. Handelingen 10:44-46 ‘Terwijl Petrus
deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord
hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren
medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook
over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen
en God grootmaken.’
Hier wordt dus gezegd dat Jezus Heer is. Dat betekent hetzelfde als
koning, het zijn eerstelijns synoniemen. Dat is opmerkelijk want een
koning kan geen koning zijn zonder koninkrijk dus moeten ze er allebei
zijn. Kennelijk is het koninkrijk al gekomen. De belangrijkste functie van
een koning is om vijanden te verslaan en een gebied te vestigen waar zijn
wil wet is. Dat geeft ook de vervolgzin aan in het onze Vader na ‘uw
koninkrijk kome’; uw wil geschiede. Dat wekt dan weer de indruk dat
God allesbepalend is, om nog maar eens een serie leerstellingen aan te
halen. De wil van een koning is absoluut, binnen zijn grondgebied. Nu is
Jezus Heer over iedereen, dus zou je moeten concluderen dat de wil van
Jezus ook absoluut is. Maar het gaat erom wat Jezus overwonnen heeft,
Paulus probeert dat uit te leggen in Romeinen 5:21 ‘opdat, gelijk de zonde
als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door
rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.’
Hier blijkt dat het koningschap van Jezus bestaat uit de genade en dat
Jezus de zonde en daarmee de dood heeft overwonnen. Hij heerst dus in
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de zin dat Hij genade geeft omdat er nu rechtvaardiging door het geloof
is. De gebruikte termen zijn nog steeds wat moeilijk te plaatsen maar ze
worden langzaam duidelijker.
Na deze bescheiden aardverschuiving is het nog wel nodig om te kijken
hoe en wanneer dat dan gebeurd is. Door de opstanding misschien? Jezus
heeft daarmee tenslotte de dood blijkbaar overwonnen. Maar dit is
misschien een goed moment om op te merken, voor wie het nog niet
opgevallen is, dat mensen nog steeds doodgaan. Hoe zit dat dan? Om het
nog verwarrender te maken zijn volgens Paulus mensen die in Jezus
geloven juist dood. Romeinen 6:11 ‘Zo moet het ook voor u vaststaan, dat
gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.’
De chaos lijkt weer compleet. Paulus zegt ook dat we mede gekruisigd
zijn met Christus tenminste, onze oude mens. Volgens hem zijn we
daardoor vrij van de zonde en dat heeft weer met de doop te maken. Ook
mogen we van hem niet meer ‘bij de zonde blijven’. Het staat beschreven
vanaf Romeinen 6 en als je het doorleest raak je eigenlijk het overzicht
kwijt. Het is niet dat hij het niet goed uitlegt maar het lijkt zo abstract te
worden dat het moeilijk te volgen is. De brief van Paulus aan de
Romeinen is de langste brief in de Bijbel. Daardoor is hij als eerste brief in
de reeks brieven in de Bijbel opgenomen. Het is een brief die hij
geschreven heeft vóórdat hij in Rome was, al zijn andere brieven zijn
geschreven nadat hij ergens geweest was. Het is een soort
kennismakingsbrief waarin Paulus alles in het werk stelt om het hele
verhaal over Jezus uit te leggen aan de Romeinen. Als je probeert het
geloof te begrijpen door de Bijbel te bestuderen is dit wel dé brief om een
enorme hoeveelheid leerstellingen op te baseren.
Toch legt Paulus in de Romeinenbrief dingen uit die van groot belang
zijn, bijvoorbeeld hoe het koningschap van Jezus zich verhoudt tot ons.
Het blijkt dat het heersen als koningen ook voor ons is weggelegd, door
Jezus. Romeinen 5:17 ‘Want, indien door de overtreding van de ene de
dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de
overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven
en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.’ Eerder hebben we al
genade in combinatie met kracht gezien maar dit is de enige plek in de
Bijbel waar wordt gesproken over de overvloed van genade. Dat brengt
ons bij het tweede aspect van geloof, het ‘iets’ in ons hart. Doordat we de
heilige Geest ontvangen hebben en de liefde van God in ons hart krijgen
in combinatie met deze overvloed van genade, overstroomt de kracht
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van God uit ons hart. Daardoor wordt het mogelijk om de genade van
God in de wereld te brengen. Dat staat dan tegenover de macht van de
zonde die in de wereld is. Jezus zegt iets vergelijkbaars in Johannes
10:10b ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.’ Het lijkt
nog steeds een abstracte constructie maar de praktijk is niet
ingewikkeld: daar waar angst en schaamte was komt nu hulp en vrede.
Filippenzen 4:7 ‘En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw
harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’ Volgens Paulus
zorgt dat ervoor dat we niet meer overheerst worden door de zonde.
Romeinen 6:6b ‘en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn’. In de
openingszin van de tweede brief van Petrus komen al deze dingen
samen: 2 Petrus 1:1-2 ‘Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van
Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben
verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus
Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van
God en van Jezus, onze Here.’ Door het koningschap van Jezus wordt het
allemaal mogelijk gemaakt. Opvallend is dat steeds blijkt dat de genade
en vrede zowel van God als van Jezus komt, bijvoorbeeld 1 Korintiërs 1:3
‘genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus
Christus.’
De vraag naar het hoe en wanneer blijft natuurlijk bestaan maar eigenlijk
zit het al verstopt in het woord Christus. Het woord betekent verlosser.
Nu stuurde God regelmatig verlossers naar het volk Israël, bijvoorbeeld 2
Koningen 12:4-5 ‘Maar Joachaz zocht de gunst van de Here, en de Here
hoorde naar hem, want Hij had gezien hoe zwaar de koning van Aram
Israël verdrukte. En de Here gaf aan Israël een verlosser, zodat zij onder
de overheersing van Aram uit kwamen en de Israëlieten in hun tenten
konden wonen zoals tevoren.’ Uiteindelijk is God zelf Verlosser en ook
Koning. Jesaja 44:6 ‘Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de
Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij
is er geen God.’ Vlak voordat Jezus sterft komt de combinatie Christus en
Koning naar voren, Hij hangt dan al aan een kruis. Marcus 14:31-32
‘Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de
schriftgeleerden, en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij
niet redden. Laat de Christus, de Koning van Israël, nu afkomen van het
kruis, dat wij het zien en geloven. Ook die met Hem gekruisigd waren
beschimpten Hem.’ Vlak daarvoor wordt Jezus door Pilatus ondervraagd
of Hij koning is en Jezus geeft hem daarop een onbestemd antwoord.
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Marcus 14:2 ‘En Pilatus ondervroeg Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? En
Hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het.’
Het lijkt erop dat Jezus, omdat Hij de Christus is, daardoor ook koning is.
Dat zie je eigenlijk gelijk al aan het begin van het verhaal, Jezus spreekt
met gezag. Lucas 4:31-32 ‘En hij daalde af naar Kafarnaüm, een stad in
Galilea, en Hij leerde hen geregeld op de sabbat. En zij stonden versteld
over zijn leer, want zijn woord was met gezag.’ Hij heeft ook gezag over
ziekte en de boze geesten: Lucas 4:38-39 ‘De schoonmoeder van Simon
nu was bevangen door zware koorts en zij riepen zijn hulp voor haar in.
En hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze
verliet haar.’ Lucas 4:41 ‘Van velen voeren ook boze geesten uit,
roepende en zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En Hij bestrafte hen en
liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.’
Jezus heeft zelfs gezag over het weer: Lucas 8:24-25 ‘Toen kwamen zij en
maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij,
wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen
tot rust en het werd stil. En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij
werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze,
dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem
gehoorzaam zijn?’ Vervolgens geeft Jezus aan Zijn discipelen ook gezag
over ziekte en boze geesten. Lucas 9:1-2 ‘Toen riep Hij de twaalven
samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te
genezen.’
Er is iets wat nog meer verwarring oplevert dan het koningschap van
Jezus. Het gaat over de komst van Jezus. Het is een dusdanig beladen
onderwerp dat ik het liever zou vermijden. Als er iets is waardoor je het
gevaar loopt om op de brandstapel terecht te komen dan is dit het wel.
Als je wilt weten waarom ik dat denk, zal je het me persoonlijk moeten
vragen. Jammer genoeg is het een minstens zo belangrijk onderwerp om
te begrijpen maar gelukkig is het in één Bijbeltekst uit te leggen. Deze is
geschreven door Petrus in zijn tweede brief en die zal het wel goed
hebben. 2 Petrus 1:16 ‘Want wij zijn geen vernuftig gevonden
verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here
Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest
van zijn majesteit.’ Nou ja, nog eentje dan. Eén misdadiger die aan een
kruis direct naast Jezus hing, had ongeveer als enige wel respect. Hij
vond dat Jezus niets had gedaan om een kruisiging te verdienen terwijl
de rest van de omstanders Jezus bespotten. Lucas 23:35-42 ‘En het volk
155

stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: Anderen heeft
Hij gered, laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de
uitverkorene! Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en
brachten Hem zure wijn, en zeiden: Indien Gij de Koning der Joden zijt,
red dan Uzelf! Er was ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der
Joden. Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de
Christus? Red Uzelf en ons! Maar de andere antwoordde en zeide, hem
bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen
hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij
gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide:
Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt.’
Dat is dus de komst van Jezus. Hij komt in Zijn koninkrijk. Het is een
uitdrukking om te duiden dat Jezus koning wordt. Daarom zegt Petrus
ook dat hij samen met de andere discipelen Zijn majesteit gezien heeft als
hij spreekt over de kracht en de komst van Jezus, het zichtbaar worden
van Zijn koningschap. Een koning komt in zijn koninkrijk en wordt
daarmee feitelijk koning. Toen David bijvoorbeeld gezalfd werd als
koning door Samuël was hij daarmee nog geen koning geworden. Het
duurde nog jaren voordat het gebeurde omdat Saul hem bestreed. Toen
David uiteindelijk de troon besteeg, kwam hij in zijn koninkrijk. Hij werd
daarmee feitelijk koning. Dat is dus wat de misdadiger bedoelde en dat
maakt het verhaal ook opmerkelijk. Het is natuurlijk onmogelijk om
koning te worden als je aan een kruis aan het sterven bent, ondanks dat
er een bordje boven Jezus’ hoofd hangt waarop vermeld staat dat Hij
koning is. Dat hing er trouwens om de beschuldiging voor Zijn kruisiging
aan te geven. Het antwoord van Jezus aan de misdadiger is ook
opmerkelijk, Hij zegt dat de man met Hem in het paradijs zal zijn. Dat is
wat moeilijk te plaatsen vooral omdat het woord ‘heden’ erbij staat.
Lucas 23:43 ‘En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met
Mij in het paradijs zijn.’ Maar de misdadiger is dat alleen in de ogen van
de Romeinse onderdrukker. Hij had geprobeerd om het juk van de
onderdrukking af te werpen door opstand. De Romeinen hielden het land
in een ijzeren greep en deze ‘vrijheidsstrijder’ wilde het land daarvan
vrijmaken. Jezus heeft bijna hetzelfde doel. Hij wil het land vrijmaken,
maar dan van het juk van de macht van de zonde. Jezus verzekerde de
misdadiger dat wat hem niet gelukt was, zou gebeuren. En wel vandaag,
het ‘paradijs’ zou weer terugkeren.
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Als je kijkt naar wat Jezus hangend aan Zijn kruis nog meer zegt en doet
kun je vermoeden wat er aan het gebeuren is. Hij had bijvoorbeeld
tijdens het laatste avondmaal gezegd dat Hij niet meer van de vrucht van
de wijnstok zou drinken totdat Hij het zou drinken in het koninkrijk van
God. Marcus 14:25 ‘Voorwaar, Ik zeg u, Ik zal voorzeker niet meer van de
vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar nieuw zal
drinken, in het Koninkrijk Gods.’ En ook in Lucas 22:18 ‘Want Ik zeg u, Ik
zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken,
voordat het Koninkrijk Gods gekomen is.’ Aan het begin van de
kruisiging weigert Hij ook de wijn, bedoeld om het lijden aan het kruis
wat te verzachten. Marcus 15:22-23 ‘En zij brachten Hem op de plaats
Golgota, hetgeen betekent Schedelplaats. En zij gaven Hem wijn, met
mirre gemengd, doch Hij nam die niet.’ Tegen het einde gaven ze hem
zure wijn te drinken die Hij wel nam. Marcus 15:36 ‘En iemand liep toe,
drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te
drinken’. Zou Jezus hier koning aan het worden zijn, hangend aan een
kruis?
Vlak daarvoor had Hij geroepen: Marcus 15:34b ‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Dat is een tekstaanhaling uit het Oude
Testament waarin God vooral als redder van Zijn volk wordt herinnerd.
Psalm 22: 2-6 ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre
zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht? Mijn
God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik kom
niet tot stilte. Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen
Israëls. Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en
Gij deedt hen ontkomen; tot U hebben zij geroepen en zij werden gered,
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.’ Hier zegt Jezus dus
dat God de redder is. Daarna gebeurt het volgende: Lucas 23:44-46 ‘En
het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het
gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het
voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met
luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat
gezegd had, gaf Hij de geest.’ Dat is een tekstaanhaling van Psalm 31:6 ‘In
uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God.’ Hier
zegt Jezus dus dat God de Verlosser is.
In het boek Johannes wordt het verhaal net iets anders verteld en daar
staat, naast dat Jezus de zure wijn nam, dat Jezus zelf aangeeft dat Hij
dorst heeft. Vlak daarna sterft Hij. Het is wat onlogisch om je dorst te
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willen lessen terwijl je bijna dood gaat, dat is een kwestie van
prioriteiten. Maar direct daarvoor wist Jezus dat ‘alles’ volbracht was.
Nadat Hij die wijn gedronken heeft zegt Jezus vervolgens ook dat ‘het’
volbracht is. Johannes 19:28-30 ‘Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat
alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst!
Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met
zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen
Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij
boog het hoofd en gaf de geest.’ Deze gebeurtenis is snel gelezen en je zou
er niet zozeer iets achter zoeken ware het niet dat er zoveel verborgen
dingen in het verhaal lijken te zitten. Zo stierf Jezus veel sneller dan
tijdens een kruisiging gebruikelijk was. Het martelwerktuig was
ontworpen om mensen zo lang mogelijk te laten leven en dus te laten
lijden. Er zaten allerlei handigheidjes in, als je bijvoorbeeld iemand alleen
aan zijn handen vastspijkert kan iemand geen adem meer halen en stikt
hij snel. Door ook de voeten vast te spijkeren kon iemand zich opdrukken
om een ademteug te nemen. Dat was natuurlijk bijzonder pijnlijk en
gekruisigden bleven zo in beweging. Daardoor kon het wondvocht dat
zich in iemands lichaam ophoopte, niet direct zijn longen vullen
waardoor iemand alsnog zou stikken. Zo kon het lang duren voordat
iemand stierf. Vaak werden de benen van gekruisigden gebroken als de
Romeinen het welletjes vonden. De gekruisigden stikten dan vervolgens.
Bij Jezus gebeurde dat niet, dat kwam omdat Hij sneller stierf dan
verwacht. Ter controle had een Romein een speer in Zijn zij gestoken. Er
kwam water en bloed uit, een teken dat Zijn longen waren volgelopen
met wondvocht en Jezus echt dood was. Zelfs deze gebeurtenis is weer
een vervulling van een profetie, er staat in Zacharia 12:10a ‘Ik zal over
het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest
der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij
doorstoken hebben’.
De doodsoorzaak van Jezus was niet de kruisiging maar omdat Jezus zelf
zijn leven had afgelegd. Johannes 10:18a ‘Niemand ontneemt het Mij,
maar Ik leg het uit Mijzelf af.’ Hij deed dat toen ‘het’ volbracht was.
Daarvoor had Hij wijn gedronken, iets wat Hij gezegd had niet te doen
voordat het koninkrijk gekomen was. Ook riep Jezus met luide stem
voordat Hij de geest gaf. Dat lukt niet als je op sterven na dood bent.
Misschien is deze redenatie wat dun om aan te tonen dat Jezus aan het
kruis in Zijn koninkrijk gekomen is. Na de opstanding van Jezus zegt Hij
in ieder geval wel dat Hij koning geworden is, Hij heeft alle macht:
158

Mattheüs 28:18 ‘En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is
gegeven alle macht in de hemel en op aarde.’
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de komst van Jezus in Zijn koninkrijk
een soort geleidelijke schaal kent. Bijvoorbeeld in Mattheüs 11:12a ‘Sinds
de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der
hemelen zich baan’. Inderdaad had Johannes de Doper het er al over dat
het koninkrijk aanstaande was. Mattheüs 3:1-2 ‘In die dagen trad
Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide:
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ Als hij
sterft neemt Jezus de boodschap over: Mattheüs 4:17 ‘Van toen aan
begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der
hemelen is nabijgekomen.’ Het koninkrijk duikt ook steeds op in het
verhaal over Jezus en als ziekte en boze geesten verdreven worden, is dat
een teken dat het koninkrijk gekomen is. Lucas 11:20 ‘Maar indien Ik
door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods
over u gekomen.’ Mattheüs 4:23 ‘En Hij trok rond in geheel Galilea en
leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het
Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.’ Hieruit
komt ook naar voren dat het koninkrijk van Jezus bestaat uit het brengen
van de kracht van de heilige Geest, met name voor degenen die de duivel
had overweldigd. Handelingen 10:38 ‘van Jezus van Nazaret, hoe God
Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan,
weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren;
want God was met Hem.’
Als Jezus naar Jeruzalem vertrekt waar Hij uiteindelijk zal sterven komt
Zijn koningschap ook weer naar voren. Als Hij daar aankomt geeft Hij
opdracht aan Zijn discipelen om een ezelsveulen bij Hem te brengen. Hij
vertelt ze ook precies hoe ze eraan moeten komen. Jezus doet dit om een
profetie uit het Oude Testament te vervullen. Dat staat in Zacharia 9:9
‘Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw
koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en
rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.’ Vervolgens
rijdt Hij op het ezelsveulen Jeruzalem binnen. De grote groep mensen die
bij Jezus waren beginnen Hem binnen te halen als een koning. Lucas
19:37-38 ‘Toen Hij reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de
Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te
prijzen, met luider stem, om al de krachten, die zij gezien hadden, en zij
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zeiden: Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren’. De
Koning komt, in Zijn koninkrijk.
Toen Jezus rondging door Israël was Hij erg summier met het uitleggen
van wat Hij aan het doen was. Na Zijn opstanding bleef Hij nog veertig
dagen en Hij sprak over het koninkrijk. Handelingen 1:3 ‘aan wie Hij Zich
ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig
dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het
Koninkrijk Gods betreft.’ Ook staat er dat Hij hun verstand opende. Dat
geeft al aan dat het moeilijk te begrijpen is wat er nu allemaal gebeurd
was. Lucas 24:44-47 ‘Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u
sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de
wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen
opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot
hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten
derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt
worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen
bij Jeruzalem.’ Het is erg moeilijk te achterhalen hoe het Oude en Nieuwe
Testament met elkaar verbonden zijn en hoe de wet van Mozes zich
verhoudt tot de genade van Christus. Eerlijk gezegd had ik er wel bij
willen zijn, vooral die veertig dagen. Er staat geen verslag in de Bijbel
over wat daar precies besproken is en het zou mooi zijn daar gehoord te
hebben hoe het nu precies zit met het koninkrijk.
Er staan namelijk ook dingen in de Bijbel die aangeven dat het koninkrijk
toch nog moet komen, zelfs nadat Jezus na Zijn opstanding verdween.
Alsof dat nog niet genoeg is heeft Jezus het er zelf ook over, Hij zegt dat
Hij nog in Zijn koninklijke waardigheid zal verschijnen. Mattheüs 16:28
‘Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die
de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen
hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.’ De discipelen
begrepen niet dat Jezus moest sterven. Ze hadden ook geen idee wat
‘opstaan uit de dood’ nu eigenlijk was. Dat Jezus moest lijden staat in de
Bijbel maar nergens staat de reden waarom. Jezus zegt wel tijdens het
laatste avondmaal dat Zijn discipelen ook deel zullen hebben aan Zijn
koninkrijk en ook koningen zullen zijn. Lucas 22:29-30 ‘En Ik beschik u
het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, opdat gij aan
mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen
om de twaalf stammen Israëls te richten.’ Ook komt in één van de
brieven naar voren dat het ‘gezalfd’ zijn ook voor anderen is, door de
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heilige Geest. 2 Korintiërs 1:21-22 ‘Hij nu, die ons met u bevestigt in de
Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en
de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.’ Het lijkt erop dat
Jezus vervuld heeft wat God wilde geven aan het volk Israël in de tijd van
Mozes, Exodus 19:6 ‘En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en
een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.’
Dat is niet gebeurd, er is uiteindelijk één stam geweest die het
priesterschap had. Dan zegt Petrus tegen de Israëlieten die nooit zijn
teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap en in de zogenaamde
‘verstrooiing’ zijn buiten het land Israël: 1 Petrus 2:9 ‘Gij echter zijt een
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een
volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die
u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht’. Het komt
allemaal door Jezus, die door Zijn nieuwe verbond het mogelijk heeft
gemaakt dat er door de heilige Geest kracht en vrede komt die de macht
van de zonde, die schaamte en angst brengt, overwint.

Hoofdstuk 14
Toen het volk Israël uit de Babylonische ballingschap was teruggekomen
werd de tempel, het huis van God, herbouwd. Die was vernietigd door de
Babyloniërs. Maar toen de tempel klaar was verscheen de heerlijkheid
van God niet meer zoals in de woestijn bij Mozes en toen Salomo klaar
was met het bouwen van het huis van God. Die heerlijkheid is pas weer
verschenen bij Jezus, Hij heeft het ontvangen. Wat dat betekent is
eigenlijk niet uit te leggen maar Petrus doet er verslag van in dezelfde
tekst waarin hij het heeft over de majesteit van Jezus en het is er direct
aan gekoppeld. 2 Petrus 1:16-18 ‘Want wij zijn geen vernuftig gevonden
verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here
Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest
van zijn majesteit. Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid
ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot
Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen
heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij
met Hem op de heilige berg waren.’
De gebeurtenis waaraan Petrus refereert wordt genoemd ‘de
verheerlijking op de berg’ en staat in Mattheüs 17:1-9 ‘En zes dagen later
nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde
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hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde
voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen
werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met
Hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat
wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U
een, en voor Mozes een, en voor Elia een. Terwijl hij nog sprak, zie, daar
overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk
zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb;
hoort naar Hem! Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun
aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen,
raakte hen aan en zeide: Staat op en weest niet bevreesd. Toen zij hun
ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En terwijl zij van de
berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt niemand dit gezicht,
voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt.’ In Marcus en
Lucas staat hetzelfde verhaal met als toevoeging wat Mozes en Elia met
Jezus bespraken, de ‘uitgang’ die Jezus zou volbrengen in Jeruzalem. Dat
ging over Zijn kruisiging. Ook staat erbij dat de discipelen niet wisten
wat ‘uit de doden opstaan’ betekende.
Jezus vertelde aan Zijn discipelen vlak voor deze gebeurtenis over Zijn
kruisiging en opstanding: Mattheüs 16:21 ‘Van toen aan begon Jezus
Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en
veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden
en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden.’ En vlak erna:
Mattheüs 17:22-23 ‘Terwijl zij samen in Galilea verkeerden, zeide Jezus
tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der
mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij
opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd.’ Nog een derde keer
vertelt Jezus het aan Zijn discipelen, vlak voordat ze naar Jeruzalem
vertrekken: Mattheüs 20:17-19 ‘Toen Jezus zou opgaan naar Jeruzalem,
nam Hij de twaalven terzijde, en onderweg sprak Hij tot hen: Zie, wij
gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en schriftgeleerden en zij zullen Hem ter dood
veroordelen. En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen om Hem te
bespotten en te geselen en te kruisigen, en ten derden dage zal Hij
opgewekt worden.’ Jezus vertelt er niet bij waarom. Pas na Zijn
opstanding geeft Hij er toch een aanwijzing over toen Hij opliep met de
zogenaamde Emmaüsgangers. Het staat in Lucas 24:26 ‘Moest de
Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?’
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Volgens Petrus heeft Jezus heerlijkheid ontvangen toen God tegen Hem
zei dat Hij Zijn Zoon was. Daarop moest Jezus lijden om Zijn heerlijkheid
binnen te kunnen gaan. Het is nog steeds niet duidelijk waarom lijden
daar kennelijk bij nodig was maar toen heeft Hij de zonde en de dood
overwonnen en is het nieuwe verbond ingegaan. Dat kan trouwens wel
gemakkelijk een soort concept worden waarin het moeilijk is enige
realiteit te ontdekken maar het helpt om de definitie van ‘een
heerlijkheid’ erbij te halen; een grondgebied waarin eigen wetten gelden.
Toen de heerlijkheid van God verscheen in de woestijn nadat de
Israëlieten uit Egypte waren bevrijd hielp God hen en veranderde hun
leven, vanaf toen konden ze elke ochtend manna oprapen om te eten.
Door de heerlijkheid van Jezus krijgen we toegang tot de genade die
vervolgens in ons leven werkt waardoor we hulp kunnen krijgen van
God. Het koningschap van Jezus bestaat uit het geven van die genade.
Jezus ging Zijn heerlijkheid binnen en werd koning, heerlijkheid en
koningschap zijn daardoor verbonden. Dat komt bij God in het Oude
Testament ook naar voren in Psalm 97:1-6 ‘De Here is Koning. Dat de
aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen. Rondom Hem zijn
wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn
troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders
rondom in vlam. Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het
en beeft. De bergen versmelten als was voor het aanschijn des Heren,
voor het aanschijn van de Here der ganse aarde. De hemelen verkondigen
zijn gerechtigheid, en alle volken zien zijn heerlijkheid.’ Hier komt ook
weer de donkere wolk naar voren, net als bij Mozes en Salomo.
In het verhaal van de verheerlijking op de berg staat iets opmerkelijks:
God spreekt hier uit een lichtende wolk. Het lijkt erop dat door Jezus God
zich weer verder openbaart. Wat God zegt is ook opmerkelijk: Hij noemt
Jezus voor de tweede keer Zijn Zoon. Als we nog eens de definitie van
‘vader’ erbij halen (bron van oorspronkelijk kracht) en die verkorten tot
‘oorsprong’ is de definitie van ‘zoon’ niet moeilijk: het is datgene wat uit
de vader voortkomt. Jezus is verwekt door de heilige Geest (de Geest van
God) dus dat kan kloppen. God zei nog iets anders op de berg van de
verheerlijking nadat Hij had gezegd dat Jezus Zijn Zoon was. Hij zei ook:
‘hoort naar Hem’. Dat zei Hij er de eerste keer niet bij, na de doop van
Jezus. Daarmee gaf God Zijn goedkeuring aan Jezus. Daarmee wordt alles
wat Jezus zegt ook wat God zegt. Het heeft weer te maken met het
koningschap van Jezus. Het lijkt een beetje op wat de profeet Natan tegen
koning David zei in 2 Samuel 7:3 ‘Toen zeide Natan tot de koning:
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Welaan, doe al wat in uw hart is, want de Here is met u.’ Dat werkte daar
trouwens niet helemaal goed want Natan kreeg later van God te horen
dat David zijn plannen toch moest bijstellen.
Het concept van ‘de Vader’ en ‘de Zoon’ is iets wat Bijbel onderzoekers
door de eeuwen heen enorm heeft beziggehouden. Er zijn veel mensen
die zich erover gebogen hebben en er zijn veel leerstellingen over
opgesteld. In de tijd van Jezus was het een controversiële zaak. De
Farizeeën en schriftgeleerden waren er hevig verontwaardigd over dat
Jezus zichzelf de Zoon van God noemde. Ze vonden het genoeg reden om
Jezus ter dood te veroordelen omdat Hij zich daarmee aan God
gelijkstelde. Het kwam naar voren toen Jezus in Jeruzalem gevangen
genomen was en voor de Raad gebracht werd. Lucas 22:66-71 ‘En toen
het dag geworden was, kwam de Raad van de oudsten van het volk
bijeen, overpriesters en schriftgeleerden, en zij leidden Hem voor hun
Raad, en zeiden: Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons dan. Hij zeide tot
hen: Al zeide Ik het u, gij zoudt het toch niet geloven; en al zou Ik u
vragen, gij zoudt toch niet antwoorden. Van nu aan zal de Zoon des
mensen zijn gezeten aan de rechterhand Gods. En zij zeiden allen: Zijt Gij
dan de Zoon van God? Hij zeide tot hen: Gij zegt zelf, dat Ik het ben. En zij
zeiden: Wat hebben wij verder voor getuigenis nodig? Zelf hebben wij
het immers uit zijn mond gehoord.’ De schriftgeleerden wisten dat er een
Messias zou komen maar ze vonden dat Jezus dat in ieder geval niet was.
Toch vroegen ze dat aan Hem maar toen Jezus vervolgens aankondigde
dat Hij aan de rechterhand van God zou zitten ging hen dat te ver. Jezus
noemde zichzelf ‘de Zoon des mensen’ maar ook ‘de Zoon van God’
hoewel Hij daarover niet veel losliet. Daarmee gaf Hij wel aan zowel uit
een mens als uit God te zijn geboren. Dat laatste was voor de
schriftgeleerden een onbegrijpelijk concept. Ze zijn niet de enigen
gebleken, er is veel over gediscussieerd door de geschiedenis heen.
Helaas staat er in de Bijbel verder niet wat het precies betekent.
De verheerlijking op de berg is misschien wel het vreemdste verhaal uit
de Bijbel en wordt ook verder niet uitgelegd. Hoe kan het dat Mozes en
Elia daar zijn? Leefden die misschien dan nog? Er is een aanwijzing over
in de vorm van ‘de wet en de profeten’. Mozes had de wet gegeven en Elia
staat dan voor de profeten. Het was de manier waarin God zich had
geopenbaard in het oude verbond. Jezus was gekomen om dat te
vervullen en het luidde de overgang in van het oude naar het nieuwe
verbond, vandaar de ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia. Jezus zegt
164

in Mattheüs 5:17 ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de
profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te
vervullen.’ Paulus legt er ook iets over uit in Romeinen 3:21 ‘Thans is
echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,
waarvan de wet en de profeten getuigen’.
De heerlijkheid van God is zichtbaar geworden op de berg Horeb, in het
Oude Testament. Deuteronomium 5:24 ‘Zie, de Here, onze God, heeft ons
zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond, en zijn stem hebben wij
gehoord uit het midden van het vuur; op deze dag hebben wij gezien, dat
God spreekt met een mens, en dat deze toch in leven blijft.’ In het Nieuwe
Testament kunnen we de heerlijkheid van God zien in Jezus. 2 Korintiërs
4:6 ‘Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft
het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.’ Dat komt dus omdat
Jezus de heerlijkheid van God heeft ontvangen toen Hij Hem Zijn Zoon
noemde op de berg der verheerlijking. Want wat een vader heeft krijgt
ook zijn zoon, als een soort erfenis.
Het lijkt er overigens op dat de Vader en de Zoon elkaar kennen maar dat
het verder een verborgenheid is. Jezus zegt in Mattheüs 11:27b ‘niemand
kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon’. Om
de Vader te kunnen kennen heb je openbaring van de Zoon nodig en
andersom. Mattheüs 11:27c ‘en wie de Zoon het wil openbaren.’ En:
Mattheüs 16:16-17 ‘Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de
Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig
zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard,
maar mijn Vader, die in de hemelen is.’
In het Oude Testament komt het vaderschap van God wel naar voren
maar niet zo nadrukkelijk. God was de vader van het volk Israël:
Deuteronomium 32:6 ‘Vergeldt gij op deze wijze de Here, gij dwaas en
onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt
heeft en toebereid?’ Ook noemt God zich specifiek een vader voor
Salomo: 1 Kronieken 28:6 ‘En Hij zeide tot mij: Uw zoon Salomo is het,
die mijn huis en mijn voorhoven bouwen zal, want Ik heb Mij hem tot
een zoon verkoren, ook zal Ik hem tot een vader zijn’. Verder zegt God dat
Hij een vader voor de wezen is: Psalmen 68:6 ‘Hij is de vader der wezen
en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning’. Tenslotte is God
een vader omdat Hij de schepper is: Maleachi 2:10a ‘Hebben wij niet allen
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één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?’ Toch is dat het wel zo’n
beetje, dat God zich in het Oude Testament Vader noemt. Wel komt heel
vaak naar voren dat God zich bekend maakt als ‘de God van uw vader’,
bijvoorbeeld als God aan Isaak verschijnt: Genesis 26:24 ‘En de Here
verscheen hem in die nacht en zeide: Ik ben de God van uw vader
Abraham; vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal u zegenen en uw
nageslacht vermenigvuldigen ter wille van mijn knecht Abraham.’
In het Nieuwe Testament is God als Vader vooral de Vader van Jezus. Dat
staat ook in 2 Korintiërs 11:31a ‘De God en Vader van onze Here Jezus’.
Toch heeft Jezus het erover dat God ook onze Vader is, neem nu alleen
maar het meest bekende gebed, het ‘onze Vader’. Maar opvallend genoeg
is er een soort overgang te bespeuren na de opstanding van Jezus. Zijn
houding naar Maria van Magdala lijkt bijvoorbeeld anders te zijn. Ze
kwam Jezus tegen nadat Hij uit de graftombe, waar Hij was neergelegd,
was weggegaan na Zijn opstanding maar kennelijk nog in de buurt was.
Maria herkende Jezus niet toen ze Hem zag. Dat is een beetje een
merkwaardig moment. Maar toen ik het op een keer las kon ik bijna de
toon proeven waarop Jezus ‘Maria’ zei, waarop ze Hem ineens wel
herkende. Het heeft een bepaalde tederheid in zich die er daarvoor nog
niet was. Een soort verzoening. Het staat in het Bijbelboek Johannes die
het verhaal over Jezus een wat andere invalshoek geeft. Daardoor is het
lastiger de context te overzien maar Jezus noemt daarin Zijn Vader aan
Maria heel nadrukkelijk ook ‘uw Vader’. Alsof Hij haar deelgenoot maakt
van Zijn relatie met God. Maar ook dat Jezus zichzelf op een nieuwe
manier bekend maakt, een manier waarop Maria Jezus nog niet kende.
Johannes 20:11-17 ‘En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende.
Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag
twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan
het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden
tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn
Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd
hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij
wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent
gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem:
Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt
neergelegd en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij
keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil
zeggen: Meester! Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog
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niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik
vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.’
In het verhaal staat dat Maria Jezus nog niet mag vasthouden. Dat kwam
omdat Jezus nog niet opgevaren was naar de Vader. Dat lijkt weinig te
maken te hebben met Zijn uiteindelijke verdwijning want diezelfde
avond toont Jezus aan de discipelen Zijn doorboorde handen en zijde.
Opvallend genoeg gaan er precies acht dagen overheen voordat Jezus
zich laat aanraken. Het wordt niet duidelijk in het verhaal waarom, maar
er is een aanwijzing voor die acht dagen. Dat was namelijk de tijd die het
duurde voordat iemand besneden werd na zijn geboorte. Genesis 21:4
‘En Abraham besneed zijn zoon Isaak, toen hij acht dagen oud was, zoals
God hem geboden had.’ Het lijkt erop dat er iets in die acht dagen
gebeurd is wat van belang is maar dat terzijde.
Vanaf dat moment komt veelvuldig naar voren dat God ook ‘onze Vader’
is. Bijvoorbeeld in het eerder genoemde 1 Korintiërs 1:3 ‘genade zij u en
vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.’ Of in
Romeinen 1:7 ‘aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome
zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus
Christus.’ En 2 Tessalonicenzen 2:16 ‘En Hij, onze Here Jezus Christus, en
God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede
hoop door zijn genade verleend heeft’. Daaruit volgt natuurlijk dat wij
ook zonen zijn; Galaten 4:6 ‘En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest
zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.’
Daardoor zijn wij, net zoals Jezus, erfgenamen van God. Tenminste, dat
zegt Paulus in Romeinen 8:14-17 ‘Want allen, die door de Geest Gods
geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest
van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest
van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt
met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn
wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van
Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in
zijn verheerlijking.’
Dat lijden is wel een terugkerend thema ondanks dat er geen verklaring
voor wordt gegeven. Paulus heeft wel uitzonderlijk veel geleden nadat
Jezus zich aan hem had geopenbaard. Hij veroorzaakte eerst zelf enorm
veel lijden bij de mensen ‘van die weg’. Handelingen 9:1-2 ‘En Saulus,
nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar
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de hogepriester, en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de
synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou
vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen.’ Toen bleek dat
Saulus eigenlijk Jezus zelf vervolgde. Handelingen 1:3-5 ‘En terwijl hij
daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat
hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; en ter aarde gevallen,
hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?
En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.’
Daarna krijgt Ananias van God de opdracht om Saulus in Damascus op te
vangen. Die sputtert wat tegen en hij wil God graag laten weten dat
Saulus wel veel problemen veroorzaakt. Dan zegt God: Handelingen
1:15-16 ‘Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren
werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de
kinderen Israëls; want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille
van mijn naam.’ Dat heeft Paulus geweten. Er wordt niemand in de Bijbel
genoemd, behalve Jezus, die zoveel geleden heeft. Vandaar dat Paulus in
zijn Romeinenbrief het nadrukkelijk heeft over de koppeling tussen
lijden en heerlijkheid.
Paulus is niet de enige die daarmee te maken heeft, Petrus noemt het
ook: 1 Petrus 4:14 ‘Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt
gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.’ Je zou
denken dat als de vrede en vreugde door de kracht van de heilige Geest
eenmaal werkt en de macht van de zonde die angst en schaamte brengt is
overwonnen, er geen lijden meer zal zijn. De praktijk is helaas anders.
Net als bij de discipelen nadat ze na Pinksteren mensen genazen en gelijk
problemen kregen, is er een soort spanningsveld in de openbaring van
Jezus. Je zou verwachten dat er een prachtige nieuwe wereld zal ontstaan
doordat Jezus koning is. Maar lijden en heerlijkheid zijn verbonden. Er
blijkt geen mogelijkheid te zijn voor het openbaar worden van de
heerlijkheid van God zonder lijden. Omgekeerd geldt dat als er lijden is
en de heerlijkheid van God zich erin openbaart, die een ongelofelijke
schoonheid en tederheid in zich heeft. Wat ik tot nu toe gezien heb in
mijn leven van de heerlijkheid van God is mij dermate kostbaar dat ik
zonder aarzelen mijn leven ervoor zou geven maar tegelijk is er geen
groter lijden in mijn leven dan juist door die heerlijkheid. Al was het
alleen al door het verlangen naar het verder openbaar worden ervan.
Er is nog één tekst belangrijk om het verhaal over Jezus compleet te
maken, voor zover dat kan. Er valt zoveel te vertellen over Jezus dat ik er
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waarschijnlijk nooit over uitgepraat zal raken. Het is een tekst die al in
dit hoofdstuk naar voren is gekomen. Tenminste, de variant in Lucas.
Daarin zegt Jezus dat Hij vanaf dat moment zal zitten aan de rechterhand
van God. Volgens de schriftgeleerden stelde Hij zich daarmee gelijk aan
God en ze vonden dat Hij daarmee de doodstraf verdiende. Wat het
precies betekent is nog niet direct duidelijk maar het is gekoppeld aan
het feit dat God Jezus koning maakt, Heer. Dat komt naar voren in de
eerste toespraak van Petrus, direct nadat de discipelen vervuld waren
met de heilige Geest en omstanders wilden weten wat er was gebeurd.
Petrus zegt daarin: Handelingen 2:33-36 ‘Nu Hij dan door de
rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des heiligen Geestes van de
Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gíj en ziet en hoort.
Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De
Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik
uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet
ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot
Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.’ Later had
Stefanus, toen hij gestenigd werd, een visioen: Handelingen 7:55 ‘Maar
hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de
heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods’. Het blijkt dat
Jezus inderdaad koning is geworden. Opvallend genoeg stáát Jezus
overigens in het visioen van Stefanus. Dat heeft waarschijnlijk een
betekenis, onder normale omstandigheden zit een koning altijd. Als er
een belangrijke gebeurtenis of beslissing is, gaat een koning staan.
Mattheüs en Marcus doen ook verslag van de gevangenneming van Jezus
en zijn verschijnen voor de Raad van de oudsten van het volk. Ze voegen
de term ‘komende op de wolken des hemels’ er aan toe. Het is een
uitdrukking waar we in onze tijd weinig mee kunnen. De neiging is dan
om dat naar de toekomst te verplaatsen omdat we veronderstellen dat
nog niet gezien te hebben. Maar in dezelfde zin staat ‘van nu aan’.
Kennelijk was Jezus Zijn koningschap ingegaan en was Hij komende op
de wolken. Mattheüs 26:62-66 ‘En de hogepriester stond op en zeide tot
Hem: Geeft Gij geen antwoord; wat getuigen dezen tegen U? Maar Jezus
bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de
levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God.
Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij
de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en
komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hogepriester zijn
klederen en zeide: Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog
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getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u?
Zij antwoordden en zeiden: Hij is des doods schuldig.’ Er worden veel
zaken genoemd in het Nieuwe Testament die, in ieder geval op het eerste
gezicht, over de toekomst gaan. Het is lastig om te bepalen hoe dat er
precies uitziet en op welk moment die toekomst dan in zou gaan. Deze
tekst is duidelijk, Jezus zegt hier: ‘van nu aan’.
Na mijn openbaring rond mijn eenentwintigste jaar ben ik lang op zoek
geweest naar wat het betekende. Ik vond het vaak moeilijk om te horen
dat veel dingen die Jezus in de Bijbel zou zeggen, over een tijd zouden
gaan die nu nog niet was aangebroken. Daardoor was het voor mij nog
moeilijker om te ontdekken wat ik met mijn openbaring moest en was ik
altijd op zoek naar wat er dan wel voor nu was. Een paar jaar geleden las
ik het Nieuwe Testament in de zogenaamde Peshitta Bijbel. Dat is een
vertaling uit het Aramees. Een vriend van me wees me erop en hoewel er
geen wezenlijk verschil was met de vertalingen die ik al kende, vond ik
het erg prettig om te lezen. Daardoor las ik wat nadrukkelijker en toen ik
de tekst las waarin Jezus aankondigde dat het ‘van nu aan’ zou gelden
sprong ik letterlijk uit mijn stoel. Ik heb gelijk alle vertalingen nagekeken
die we in huis hebben en vervolgens heb ik de online-bijbel erop
nagezocht en ook de grondtekst erbij gehaald. Tot mijn verbazing stond
er overal precies hetzelfde. Het was me nog nooit opgevallen.
Dat was misschien ook niet verwonderlijk want in alle preken die ik had
gehoord en ook in de preken die ik had opgezocht om naar te luisteren,
kwam deze tekst nauwelijks naar voren. Hij werd weleens genoemd
maar vervolgens werd er niet op ingegaan. In gesprekken met een aantal
mensen die al heel lang preekten heb ik gevraagd naar deze tekst.
Niemand van hen kende hem erg goed en ze wisten ook niet precies hoe
ze ermee om moesten gaan. Dat was dan misschien ook niet zo
verwonderlijk want ik had zelf ook geen idee. Ik kopieerde de tekst in een
zoekmachine op internet en dacht vervolgens direct: dat had ik kunnen
weten. Natuurlijk kende ik de verhalen over de heerlijkheid van God in
het Oude Testament en hoe die verscheen in een wolk. Vandaar dat de
hogepriester zijn kleren scheurde en vond dat Jezus God gelasterd had.
Jezus vertelde hem dat Zijn koningschap zich zou openbaren in de
heerlijkheid van God; komen op de wolken. Ik kan me voorstellen dat de
hogepriester kortsluiting in zijn hoofd kreeg toen Jezus dat zei.
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Er zit een bijzondere verwikkeling in het verhaal. Als Jezus dit niet had
gezegd was de veroordeling die de Farizeeën en schriftgeleerden zo graag
wilden, niet mogelijk geweest. Ze kregen de zaak maar niet rond.
Daardoor zou Jezus ook niet gekruisigd zijn geweest en zou Hij Zijn
koninkrijk niet zijn binnengegaan. Door het wel te zeggen was het voor
de hogepriester duidelijk dat Jezus gedood moest worden. In het Oude
Testament is er namelijk een wet die voorschrijft dat iemand die God
lastert, gedood moet worden. Leviticus 24:16 ‘Wie de Naam des Heren
lastert, zal zeker ter dood gebracht worden’. Nu had Jezus God niet
gelasterd maar dat was niet hoe de hogepriester erover dacht. Dus op het
moment dat Jezus zei dat Hij zou komen op de wolken tekende Hij
eigenlijk gelijk Zijn doodsvonnis. Vandaar dat Hij erbij zei ‘van nu aan’.
Hij wist namelijk dat de Raad Hem hierop ter dood zou veroordelen,
gebaseerd op de wet van Mozes. Overigens zou Jezus volgens die wet door
steniging om het leven gebracht moeten worden maar doordat de
Romeinen het land bezetten werd het een kruisiging. Daardoor vloeide er
veel bloed wat in verband staat met de uitspraak van Jezus dat het
nieuwe verbond ‘in Zijn bloed’ zou zijn. Lucas 22:20 ‘Evenzo de beker, na
de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
die voor u uitgegoten wordt.
Het blijft natuurlijk een bloederig verhaal en het is wat moeilijk te
bevatten dat er zoveel lijden aan te pas moet komen om het nieuwe
verbond in te laten gaan. Je kunt je ook afvragen waar dat nu allemaal
goed voor is. Maar op zich is het wel een zaak van leven of dood, de macht
van de zonde tegenover de genade van Christus. Die worsteling wordt
elke keer weer doorlopen door iedereen die ‘van die weg’ wil zijn. Als je
het verhaal vraagt van mensen die eerst diep in de macht van de zonde
zaten en daarna hun hart gereinigd kregen door Jezus, krijg je dat altijd te
horen. Als je net zoals ik met de verhalen over Jezus bent opgegroeid is
dat lastiger te onderscheiden. Het kan dan snel een vorm worden waarin
je leeft. Toch is er weldegelijk eenzelfde worsteling om te kunnen
onderscheiden hoe de genade van Christus nu werkt. Dat geldt al
helemaal voor het koningschap van Jezus, geopenbaard in de
heerlijkheid van God. Zoiets is niet in een leerstelling te beschrijven, het
is een zoektocht die steeds opnieuw gedaan wordt en zodra je probeert
het in een vaste vorm te gieten, verdwijnt de openbaring ervan weer.
Mijn worsteling gaat door tot op de huidige dag maar er zijn al veel
bijzondere openbaringen geweest van de liefde van God die in mijn hart
werkt. Het heeft mij niet veranderd in een soort ‘heilig boontje’ maar het
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is wel het meest kostbare wat ik ken. Net zoals de liefde van mijn vrouw
die in mijn hart zit. Natuurlijk kun je ook de liefde van God ervaren door
gewoon in de Bijbel te lezen en dat doe ik zelf ook. Dan kom je vanzelf de
genade van Christus tegen.
Er is nog iets wat belangrijk is om het verhaal compleet te maken. Er
staat namelijk in de Bijbel dat wij ook deel kunnen hebben aan de
heerlijkheid van Jezus die Hij van God ontvangen heeft. 2
Tessalonicenzen 2:14 ‘Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie
geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus
Christus.’ Het is direct gekoppeld aan ‘het heil’ wat ‘de verlossing’
betekent. 2 Timoteüs 2:10b ‘opdat ook zij het heil in Christus Jezus
verkrijgen met eeuwige heerlijkheid.’ Dat wijst weer naar het nieuwe
verbond dat Jezus gevestigd heeft. Door dat nieuwe verbond is de
heerlijkheid van God dus ook voor ons. Hoe je je daar een voorstelling bij
moet maken is wel een uitdaging. Mozes had gevraagd Gods heerlijkheid
te zien, Exodus 33:18 ‘Maar hij zeide: Doe mij toch uw heerlijkheid zien.’
Vervolgens zegt God dat Mozes Hem, vreemd genoeg, alleen van
achteren mag zien. Maar daardoor straalde het gezicht van Mozes:
Exodus 34:29a ‘Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, – de twee tafelen
der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg
afdaalde – wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde’. Hij moest
daarom steeds een doek voor zijn gezicht doen, Exodus 34:35a ‘Wanneer
de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen, dat de huid van zijn gelaat
straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat’.
Nooit eerder en ook nooit daarna staat er iets dergelijks in de Bijbel
beschreven. Toch noemt Paulus dat ‘de bediening des doods’, daarmee
bedoelt hij het oude verbond omdat de wet veroordeling brengt. Hij zegt
dat ‘de bediening des Geestes’, het nieuwe verbond, veel meer
heerlijkheid heeft. 2 Korintiërs 3:7-9 ‘Indien nu de bediening des doods,
met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat
de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden
vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen
moest, hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid
zijn? Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid
was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig
in heerlijkheid.’ Nu heb ik nog nooit iemand met een doek over zijn hoofd
rond zien lopen vanwege de heerlijkheid van God maar ik heb wel
mensen zien stralen doordat God in hun leven werkte. Het heeft hun
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leven veranderd, net zoals dat bij mij gebeurde en nog steeds gebeurt.
Het werkt door de heilige Geest. 2 Korintiërs 3:18 ‘En wij allen, die met
een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des
Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid
tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.’
Door Jezus en Zijn nieuwe verbond hebben we dus de vergeving van
zonde, de hulp van God door de genade, gerechtvaardigd door het geloof
in ons hart en ook deelgenoot aan het koningschap van Jezus
beschikbaar, geopenbaard in de heerlijkheid van God. Je vraag je af wat er
nu de afgelopen tweeduizend jaar mee gebeurd is en waarom er niet veel
meer van de heerlijkheid van God zichtbaar is. In het Oude Testament
had God immers gezegd dat Zijn heerlijkheid de aarde vullen zou,
Numeri 14:21 ‘Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des Heren de
ganse aarde vervullen zal’. In Jesaja staat zelfs dat het al zo is, twee
engelen roepen het naar elkaar: Jesaja 5:3 ‘En de een riep de ander toe:
Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn
heerlijkheid vol.’
Hoe kan dat nu? Je zou toch verwachten de straat op te stappen en
vervolgens Gods heerlijkheid tegen het lijf te lopen doordat Jezus dat
geopenbaard heeft, hoe dat er dan ook uit zou moeten zien. Je zou dan
weer gemakkelijk kunnen denken dat het dan wel ooit in de toekomst zal
gebeuren. Of dat de Bijbel misschien toch gewoon een verzonnen verhaal
is en je er verder niets aan hebt. Eigenlijk heb ik daar geen goed antwoord
op. Het is wel zo dat ik, door de openbaring die Jezus gaf rond mijn
eenentwintigste, er steeds mee bezig ben om te ontdekken hoe het
allemaal werkt.
Het blijkt dat wij daar als mens direct in betrokken zijn. Mijn openbaring
kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Er waren veel mensen die met
mijn leven verbonden zijn geweest die God op een bepaalde manier
kenden en het is ook dat dominee Van Keulen me uitdaagde om mezelf
aan Jezus kenbaar te maken. Dat was nadat ik hem had gevraagd hoe
echt het verhaal over Jezus nu eigenlijk was. Hij wist dat Jezus daarop
zou reageren omdat hij Jezus kende. Hij zei erbij dat hij niet wist hoe en
wanneer maar dat er wel iets zou gebeuren. Hoe kon hij dat weten?
Waarschijnlijk om wat hij zelf met Jezus had meegemaakt. Het geloof dat
hij in zijn hart had, kwam naar buiten. Het kwam bij mij terecht en zette
een hele reeks gebeurtenissen in gang.
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Nu is het mijn beurt. Met iedereen die van Jezus wil ontvangen deel ik
wat ik van Hem in mijn hart heb. Als de heilige Geest daarin werkt zie ik
de heerlijkheid van God zichtbaar worden. Het is me net zo kostbaar als
de liefde van God die in mijn eigen hart werkt.
Er is nog één ding te vertellen over wat Jezus gegeven heeft door het
nieuwe verbond. Eigenlijk is het al ter sprake gekomen. Dat is kracht,
door de heilige Geest. Het is de essentie van het koningschap van Jezus. 1
Korintiërs 4:20 ‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar
in kracht.’ Je zou kunnen zeggen: de genadekracht. Volgens Paulus zijn er
gaven naar de genade. Romeinen 12:6 ‘Wij hebben nu gaven,
onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is’. Petrus heeft het
bijvoorbeeld over wat wij gewone dingen zouden noemen, bijvoorbeeld
gastvrijheid. 1 Petrus 4:9-10 ‘Weest gastvrij jegens elkander, zonder
morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen
heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.’ Maar er is
ook iets meer aan de hand: 1 Korintiërs 12:4- 6 ‘Er is verscheidenheid in
genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in
bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in
werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.’ Paulus
noemt hier genadegaven, bedieningen en werkingen in één zin.
Werkingen slaat op 1 Korintiërs 12:10b ‘werking van krachten’, dat
duidt op dat er door de kracht van de heilige Geest iets bijzonders
gebeurt. Bedieningen heeft dezelfde lading, daardoor wordt de genade
van Jezus zichtbaar. Handelingen 20: 24 ‘Maar ik tel mijn leven niet en
acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten
einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb
om het evangelie der genade Gods te betuigen.’ Paulus vertelt hier over
het vele lijden wat hij doormaakt maar hij vindt dat eigenlijk niet zo
belangrijk, ‘de bediening’ vindt hij veel belangrijker. Het slaat op de
genoemde ‘bedieningen’.
De genadegaven zorgen er dus voor dat er iets kan gebeuren waaruit
blijkt dat God echt is. Dat bouwt geloof in je hart. Vervolgens kunnen
daardoor de genadegaven weer gaan werken. Het kan een snelle transitie
zijn van ‘ik merk niets van God’ via ‘God zit in mijn hart’ naar ‘de kracht
van God werkt door de genadegaven die ik heb ontvangen’. Dit proces is
in gang gezet door het koningschap van Jezus toen Zijn Vader zei: ‘Hoort
naar Hem’. Jezus brengt dat door de heilige Geest in deze wereld, eerst
door Zijn discipelen en later ook bij anderen in de Bijbel. Zelfs bij de
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openbaring aan Paulus, waar geen aanleiding voor lijkt te zijn geweest, is
er een overdracht. Paulus was per slot van rekening getuige van de
steniging van Stefanus die een visioen had van Jezus.
Die genadegaven kunnen leiden tot een enorm snelle groei van de
openbaring van de heerlijkheid van God op aarde. Toch is dat net zo
kwetsbaar als kostbaar, voor je het weet is het een vorm geworden waar
de inhoud langzaam uit wegloopt. Door de eeuwen heen zijn er veel van
die golfbewegingen geweest waar plotseling veel mensen tot bekering
kwamen en toch de openbaring van God na een tijdje weer verbleekte.
Tot op de dag van vandaag.
In onze huidige tijd is veel van de traditie van geloven verdwenen. Dat
heeft zich binnen twee generaties afgespeeld. Toch zal het de openbaring
van God en het verlangen ernaar niet minder maken. Ook zijn er nog
steeds veel mensen op zoek naar ‘iets’ wat hun leven betekenis geeft.
Voor de tijd van het nieuwe verbond bemoeide God zich alleen met het
volk Israël en liet andere volken hun eigen weg gaan. Handelingen 14:16
‘Hij heeft ten tijde der geslachten, die achter ons liggen, alle volken op
hun eigen wegen laten gaan’. Nu het nieuwe verbond in werking is,
werkt God in de hele wereld. Dat zal Hij blijven doen. Ook in onze tijd, een
nieuwe tijd voor geloven.

Nawoord
Mijn vader is op 20 augustus 2018 overleden. Dit boek is een jaar later
gereed gekomen. Zeven jaar daarvoor besloot ik om het te gaan schrijven.
Maar het heeft precies veertig jaar geduurd voordat ik een boek schreef
waarin ik mijn verlangen naar God heb kunnen uitdrukken nadat ik op
mijn veertiende voelde dat er iets niet klopte. Het is een beetje als de reis
van het volk Israël door de woestijn die ook veertig jaar duurde, van een
belofte naar de verwerkelijking ervan.
Wat ik voelde op mijn veertiende was iets waar mijn eigen vader ook mee
te maken had. Het was een gebrek aan de vaderliefde. Nu is dat gebrek
overal, het is eigenlijk een gebrek aan de openbaring van de Vaderliefde
in de wereld. Mijn vader heeft zich veel met het geloof beziggehouden en
het lijkt erop dat dit de belangrijkste erfenis is die hij me heeft
meegegeven. Hij heeft veel ontdekt en op geheel eigen wijze
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geïnterpreteerd, maar ergens bleef hij ermee worstelen. Ik heb die
worsteling in mijn eigen leven voortgezet en antwoorden gevonden op
veel van de vragen waar hij mee leefde. We konden altijd het beste met
elkaar communiceren als het over het geloof ging. Ik heb geprobeerd
hem uit te leggen waar ik me in ontwikkeld heb maar ik weet niet zeker
of hij daar iets mee kon. Maar met het geloof bezig zijn is toch meer een
zoektocht naar hoe het nu precies zit. Daar kan je toch niet direct iets
concreets mee.
Inmiddels heb ik heel veel van de Vaderliefde ontvangen en het blijkt dat
ik daar iets mee kan. Door de ‘Geest van het zoonschap’ heb ik God al veel
mooie dingen zien doen in mijn leven. Ook heb ik veel mensen ontmoet
die vanuit een worsteling met iets wat bij hun ontbroken heeft, door de
kracht van God groeien naar juist dat kunnen geven door de heilige
Geest. Het is een vreemd gevoel om zelf geen kinderen te hebben gehad
(hoewel de verwachting daarvan nog steeds leeft) en toch van God de
belofte te dragen een vader te zijn. Maar juist dan is het bijzonder om te
zien hoe, mede daardoor, mensen de Vaderliefde ontvangen die mij zo
ontbroken heeft.
Het belangrijkste wat ik ontdekt heb is dat het mogelijk is om in een
relatie met God te leven en God mooie dingen te zien doen door die
relatie heen. Daar kun je over leren en dat kun je zelf ook meemaken, leer
en relatie. Ik hoop dat dit boek een bijdrage levert om de twee kanten van
geloven te zien, niet alleen in theorie maar zeker ook in de praktijk. Zo wil
ik bijdragen om ruimte te bieden aan een nieuwe tijd voor geloven.
Jan Pieter.

We hebben hiervoor een stichting opgericht en die ´Huis van
Heerlijkheid´ genoemd. Ons Kamer van Koophandel inschrijfnummer is
74184245 en ons rekeningnummer is NL91ABNA0861612868. Als je
wilt kun je een bijdrage storten. Meer details zijn te vinden op
www.huisvanheerlijkheid.nl, daar kan je veel artikelen vinden die gaan
over hoe verschillende leerstellingen zijn ontstaan en wat we er nu mee
kunnen maar ook over hoe de heerlijkheid van God zichtbaar kan
worden in je eigen leven. Mocht dit boek je geïnspireerd hebben en wil je
graag dat de heerlijkheid van God meer zichtbaar wordt in ons land, kun
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je betrokken raken. Geef je op voor de mailinglist en ontvang berichten
over activiteiten die we organiseren. Ook kan je ons uitnodigen om meer
te komen vertellen over dit onderwerp.
Jan Pieter en Marion Laros.
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