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Voorwoord

De opstanding van Christus uit de doden! We denken elk jaar ex-
tra aan dit goede nieuws wanneer we Pasen op de kalender tegen-
komen. Het is een geweldig ‘heilsfeit’, zoals dat genoemd wordt.
Maar het is méér dan dat!

Deze editie van Uitzonderlijke Rijkdom is gewijd aan Zijn opwek-
king door de Vader op de derde dag, zo vaak in typologie en pro-
fetie genoemd.

De Heer Jezus Christus was dood, maar lééft, vandaag! Zijn krui-
siging en gehoorzaamheid, wat God erdoor uitwerkt: het is alles-
omvattend; u leest het in Tot aan de dood, ja de dood van het
kruis.

Dat Zijn dood en opwekking daaruit een grote omwenteling bete-
kende leest u in twee cursiefjes: de Grote Ommekeer.

Over omwentelen gesproken, Hij leeft! – de afgewentelde steen
spreekt van de bijzondere symboliek die in de Schrift over dit
thema te vinden is.

Profetie, kruis en opstanding gaat aan de hand van Mattheüs na
welke profetieën wijzen naar gebeurtenissen voor, tijdens en na de
kruisiging. Woorden uit de Schrift werden nauwgezet vervuld.

Gods goede bericht kan niet anders zijn dan: Zijn opstanding uit
de dood.

Ten slotte spreekt deze keer De vastgestelde feesten over Pascha,
dat profetisch is als het gaat om wat wij elke dag gedenken: de
levendmaking van Christus!

Mede namens Gijs Bernouw en Wolter Brakshoofden wens ik u
een

Gezegend Pasen!
Date Gorter, april 2015
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Tot aan de dood, ja, de dood van het kruis

‘Want jullie kennen de genade van onze Heer, Jezus Chris-
tus, dat Hij, rijk zijnde, arm werd voor jullie, zodat jullie
door zijn armoede rijk zouden zijn.’ 2Kor.8:9

In deze woorden ligt de sleutel verborgen van weldadigheid en
onbaatzuchtigheid. Het gaat in 2 Korinthiërs 8 over praktische,
financiële vrijgevigheid bij het inzamelen van giften om de
heiligen in Jeruzalem, die in grote armoede verkeerden, te on-
dersteunen.

Om aan deze bijdrage geestelijke diepgang en betrokkenheid
te geven neemt Paulus onze Heer, Jezus Christus, tot voor-
beeld:

‘Hij Die rijk was, Die in de vorm van God aan God gelijk
was, maakt Zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf
aan. Hij verootmoedigt Zichzelf en wordt gehoorzaam tot
aan de dood, ja, de dood van het kruis.’ Fil.2:6-8

Ondanks de uitersten, die in dit korte gedeelte worden aange-
reikt (‘in de vorm van God zijn’, en ‘de vorm van een slaaf
aannemen’) zou het zomaar kunnen zijn, dat de werkelijke
diepte van Zijn gehoorzaamheid nog voor een deel aan ons
voorbijgaat. Wij bevatten de hoogte en de majesteit en heerlijk-
heid niet, waarin Christus Jezus Zich bevond in de vorm van
God. Bovendien weten wij nauwelijks, wat het is om in de om-
standigheden van een slaaf te leven.

In het leven van Abraham geeft God hem, in een korte periode
van drie dagen, de diepe ervaring, waarin hem de prijs van ge-
hoorzaamheid wordt bekendgemaakt:
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‘Abraham, Abraham! En hij zegt: ‘zie mij!’ En Hij zegt:
‘neem toch je zoon, je enige, die jij lief hebt, Izaäk, en jij, ga
in het land Moria en breng hem daar als opstijgoffer op een
van de bergen, die Ik je zal aangeven.’ Gen.22:1-2CV

Dan gaat Abraham op weg, met zijn zoon Izaäk, zijn enige, die
hij liefheeft.

‘En Abraham neemt het hout voor het opstijgoffer [NBG:
brandoffer] en legt het op Izaäk, zijn zoon. En hij neemt het
vuur in zijn hand en het mes en zij tweeën gaan teza-
men.’ Gen.22:6CV

Deze feitelijke gebeurtenissen zijn tevens een gelijkenis, een
type, van de gebeurtenissen die duizenden jaren later plaats-
vonden.

Zo gaan vader en zoon naar het land Moria, waar de zoon
van Abraham aan God geofferd zal worden.

Wat zal er in Abrahams hart allemaal zijn omgegaan? Wat
zou het voor Sarah betekenen, als haar zoon niet meer terug zou
komen? Abraham is gehoorzaam, maar in de drie dagen die hij
met zijn zoon Izaäk onderweg is voor dit offer, zal verdriet,
aanvechting en rouw zijn hart vervuld hebben.

Misschien voelde het ook als een aanval op zijn geloof,
waarop zijn relatie met God was gebaseerd. God had Abraham
door geloof gerechtvaardigd, het geloof dat God bij machte zou
zijn om nageslacht te verwekken uit een onvruchtbare vrouw,
Sarah, en bij een oude man, Abraham, bij wie de lichamelijke
functies voor het verwekken van nageslacht niet meer functio-
neerden. Een zoon, die menselijkerwijs gesproken nooit gebo-
ren had kunnen worden, waarvan Abraham zich had afge-
vraagd: kan een kind worden geboren bij iemand die honderd
jaar oud is? Hoe moest het nu dan verder met de belofte, dat
door Izaäk van nageslacht zou worden gesproken?
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Allerlei gedachten zullen door zijn hoofd gegaan zijn, maar
er was één gedachte die hem deze weg liet gaan: als God hem
deze zoon gegeven had toen het menselijkerwijs onmogelijk
was, zou God dan ook niet bij machte zijn om zijn zoon vanuit
de doden op te wekken? ‘Vanwaaruit hij hem, in een gelijkenis
gesproken, ook teruggekregen heeft.’ Hebr.11:19CV

Misschien herinnerde Abraham zich de uitspraak van God
tot hem, toen Sarah lachte aan de ingang van haar tent, bij het
horen van de belofte, en God daarom tegen Abraham zei. ‘Is er
iets te moeilijk voor Ieue?’ Gen.18:14a

Abrahams geloof hield in deze moeilijke dagen stand, omdat
hij de belofte van God betrouwbaar achtte en met God rekende.
Daarom kon hij ook aan Izaäk het antwoord van geloof geven,
toen deze hem vroeg waar het lam was, voor het opstijgoffer:
‘God zelf zal toezien op een lam voor het opstijgoffer mijn
zoon.’ Gen.22:8bCV

Izaäk droeg het hout voor het offer, drie dagen lang onderweg
naar de berg in het land Moria. Het hout is een type, een beeld,
van de kruisdood. Voor Abraham was zijn zoon al geofferd bij
het begin van deze reis, toen God sprak: ‘… offer hem daar als
opstijgoffer.’ Zo was Jezus drie dagen in het graf. Toen de
woorden klonken: ‘… sla je hand niet aan de jongen’, was dat
een beeld van de opstanding.

De beide mogelijkheden, die Abraham overwogen had in
deze zware reis van beproeving, waren uitgekomen:

- God Zelf had feitelijk voorzien in een offerdier,
- voor Abraham was het ook zo dat God zijn zoon Izaäk uit

de dood aan hem had teruggegeven.
In deze gebeurtenissen hebben wij de mogelijke gevoelens van
Abraham overwogen. Abraham, een mens zoals wij, is voor ons
makkelijker te begrijpen in zijn ervaringen en gevoelens dan
wat er in de Vader en de Zoon omgegaan is.
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De Schrift zegt, dat wij zijn gekocht voor een prijs. 1Kor.6:20 en 7:23

De mens heeft de prijs van de Zoon geschat op dertig zilver-
stukken, volgens een uitspraak van Jeremia [Mattheüs 27:9;
vergelijk ook Zacharia 11:12]. Dat is de schadevergoeding voor
het mishandelen van een knecht. God heeft de prijs van de
mens geschat op de onmetelijke waarde van Zijn eigen Zoon.

In de gebeurtenissen met Abraham zien wij ook een glimp
van Gods hart. De Zoon betaalde de hoogste prijs in het onein-
dig grotere Offer, dat Hij bracht, voor ons. Het zijn niet alleen
de feitelijke gebeurtenissen rondom en tijdens het offer van
Gods Zoon op Golgotha, maar ook de gevoelens, die zowel bij
de Vader als de Zoon zijn teweeggebracht door dit offer.

Zou er bij God geen hartzeer geweest zijn? Een hartzeer gro-
ter dan bij Abraham of bij welk mens dan ook, die zijn kind
liefheeft? Hoe groter de liefde, hoe dieper ook het lijden. God
heeft de Zoon altijd intens liefgehad. Het koninkrijk waarin de
Zoon heerst is het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Kol.1:13

‘En zie, een stem uit de hemelen zeggende: dit is Mijn Zoon, de
Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’ Matt.3:17

De Zoon is de Eerstgeborene van heel de schepping, Hij is de
Eerstgeborene onder vele broeders en daarin mogen wij deel-
hebben in Hem voor God. Hij is echter de Eniggeboren Zoon
van God – in die hechte relatie van intense liefde tussen de Va-
der en de Zoon is er niemand die Zijn plaats kan innemen, is er
niemand die hierin gelijk is aan de Zoon, Zijn eigen Zoon.

Wanneer wij dat beseffen, komt de betekenis van de uit-
spraak uit Romeinen 8:32 des te helderder aan het licht: ‘Hij,
Die zelfs zijn eigen Zoon niet spaart, maar Hem overgeeft voor
ons allen, hoe zal Hij niet, samen met Hem, ons ook alles in
genade schenken?’

‘En duisternis kwam over het hele land tot het negende uur
vanwege het niet verschijnen van de zon. Gescheurd nu is
voorhangsel van de tempel in het midden. En roepend met
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een luide stem zei Jezus: ‘Vader in Uw handen vertrouw ik
Mijn geest aan U toe’. Dit nu zeggende blaast Hij zijn adem
uit.’ Luc.23:44-46CV

Deze gebeurtenissen in de laatste uren van Jezus’ leven in het
lichaam van vernedering zijn belangrijk genoeg om ernstig bij
stil te staan. De duisternis die over het hele land kwam, bena-
drukt de houding van zowel vriend als vijand. Niet alleen zijn
tegenstanders waren vijanden, maar ook zijn vrienden hadden
Hem in de steek gelaten.

Het ergste van alles was echter dat Zijn Vader Zich van Hem
afkeerde, toen Hij de plaats van de vloek had ingenomen, toen
Hij de zonde van de wereld droeg en tot zonde gemaakt werd.

De duisternis die het Grote Offer omwikkelde, was een te-
ken van de geestelijke duisternis, die veroorzaakt werd, doordat
God Hem verlaten had toen Hij het zondoffer werd. ‘Vanuit
den hoge zond Hij vuur; tot in mijn gebeente deed Hij het zin-
ken; Hij spreidde een net voor mijn voeten en deed mij achter-
waarts deinzen; Hij deed mij verbijsterd staan, ellendig de gan-
se dag.’ Klaagl.1:13

Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar bene-
den toen Hij Zijn adem uitblies. Het voorhangsel was een uit-
beelding van Zijn vlees en via dat gescheurde voorhangsel is er
volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het
bloed van Jezus. Hebr.10:19-20

De apostel Paulus verwoordt dit voor ons: ‘… in Wie wij
door Zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrou-
wen hebben. Ef. 3:12

Heel misschien mogen wij in het scheuren van het voor-
hangsel – en ik geef dit alleen maar ter overweging aan – hier-
naast ook denken aan het Joodse gebruik, waarin de kleding
gescheurd wordt ten teken van diep verdriet.

Wanneer de opstanding plaats vindt en God de overstijgende
grootte van Zijn kracht toont door Christus op te wekken uit de
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doden en Hem te zetten aan Zijn rechterhand te midden van de
hemelingen, boven iedere soevereiniteit en volmacht en kracht
en heerschappij en iedere naam (vgl. Efeziërs 1:19-21), dan zal
verdriet en rouw veranderen in jubelende vreugde.
De weg van gehoorzaamheid, geloof en vertrouwen in God
klinkt door in de laatste woorden die de Heer uitriep aan het
kruis: ‘Vader in Uw handen vertrouw ik Mijn geest aan U toe.’

We mogen de apostel van de heidenen, Paulus, naspreken
wanneer hij zegt: ‘Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen?
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?’ God kon alleen
vóór ons zijn, omdat Hij tegen Hem was in die diepe duisternis
waarin Hij aan het kruis ‘het vuur uit den hoge’ tot in Zijn ge-
beente moest ervaren.

Gekruisigd door de mensen op aandringen van de Satan, verla-
ten door God, in de steek gelaten door Zijn vrienden, hing Hij,
genageld aan het vloekhout in die diepe duisternis, als verstote-
ling tussen aarde en hemel als Beklagenswaardigste van heel
het universum. Zo gaf Hij Zijn leven om ons te redden. Zo gin-
gen die Beiden tezamen, om het offer te brengen dat Abraham
niet kon brengen – het offer dat de grootste zegen brengt, om-
dat God door Hem het al wederzijds met Zichzelf verzoent,
vrede makend door het bloed van Zijn kruis.

Gijs Bernouw
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De Grote Ommekeer (1)

De overwinning waarvan Paulus in 1 Korinthiërs 15:54 spreekt,
is al heel vroeg door God aangekondigd, al aan de eerste men-
sen: ‘en naar jouw man zal jouw ommekeer zijn.’ Gen.3:16

Zo staat het niet in de gangbare Bijbelvertalingen, wél in de
Septuaginta. Dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse
Schrift door rabbijnen, van ruim 2000 jaar geleden. Zij lazen in
hun handschriften klaarblijkelijk niet de Hebreeuwse letters
hqwst

1
[ThShUQE], maar hbwst [ThShUBE] – één letter ver-

schil (b [B] in plaats van q [Q]) – en vertaalden dat met apo-

strofh [apostrophê: vanaf-kering]. Dan gaat het hier dus
niet om ‘begeerte’ (NBG-vertaling 1951), maar om ‘omme-
keer’.

Gezien het tekstverband is dat een juiste correctie ten op-
zichte van de hier wat vreemd aandoende ‘begeerte’. God be-
loofde Eva, de moeder van alle levenden, Gen.3:20 een ommekeer
in de ellende die mede door haar toedoen de heerschappij van
zonde en dood in de wereld had gebracht.

En wat lezen wij in de vier evangeliën? Vrouwen zijn de eerste
getuigen van Jezus’ opstanding! Zij hadden gezien hoe Zijn
lichaam in het graf werd gelegd. Luk.23:55 Daarna, op de vroege
morgen van ‘de eerste van de sabbatten’ mochten zij eveneens
het lege graf ontdekken.

Volgens Johannes was de allereerste getuige Maria van
Magdala, Joh.20:1 de vrouw bij wie Jezus zeven demonen uitge-
dreven had, Luk.8:2 een vrouw met een leven vol ellende achter de
rug. Zij was al naar het graf gelopen toen het nog donker was,
vlak voor zonsopgang, en zag het geopende graf! Onmiddellijk
rende zij weg om de discipelen te alarmeren. Ook zij zagen het

1
De Hebreeuwse letters zijn van rechts naar links geschreven; de bijbeho-
rende Latijnse (gewone) letters van links naar rechts.
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lege graf, maar hadden nog niet door dat hun Heer uit de doden
zou opstaan. Joh.20:2-10

De discipelen keerden vol vraagtekens terug, maar Maria van
Magdala bleef, verscheurd door verdriet, snikkend achter. Toch
nog eens de grafruimte inkijken! Daar zag zij twee hemelse
boodschappers zitten die vroegen waarom zij zo moest huilen.
Het zou een retorische vraag blijken te zijn, want achter haar
stond de Heer! Bevangen door haar verdriet zag zij eerst niet
Wie Hij was, maar toen Hij ‘Maria!’ zei, herkende zij Hem
direct. Vol blijdschap stak zij haar armen naar Hem uit. Maar
Jezus zei: ‘Raak Mij niet aan, want nog niet ben Ik opgegaan
naar Mijn Vader.’ Joh.20:17 Later mocht Thomas dat wél. Joh.20:27

Dat maakt duidelijk dat Maria van Magdala, de vrouw bij
wie Jezus zo’n enorme ommekeer in haar leven gebracht had,
de vroegste getuige was van de net daarvóór opgestane en le-
vend gemaakte Heer. Daarmee was zij de eerste getuige van de
Grote Ommekeer die God aan de eerste vrouw al voorzegd had.
Door onze opgestane, levende Heer is achter de heerschappij
van zonde en dood definitief een punt gezet.

Wie het evangelie van de apostel Paulus omarmt, mag in die
Grote Ommekeer delen:

‘Aan God echter dank Die ons de overwinning geeft door
onze Kurios, Jezus Christus!’ 1Kor.15: 57

AED
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Hij leeft! – de afgewentelde steen

De geweldige gebeurtenissen die net na de opstanding van onze
Heer Jezus Christus plaatsvonden, zijn uitgebreid beschreven in
de Schrift. Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes hebben alle-
maal vanuit hun eigen perspectief beschreven wat er vroeg in
de morgen op ‘één van de sabbatten’ gebeurde. Ze vullen el-
kaar perfect aan en zijn nodig om een compleet overzicht van
dit keerpunt in de geschiedenis van de schepping te mogen ver-
krijgen.

Eenheid Schrift
De gebeurtenissen die worden beschreven met betrekking tot
bijvoorbeeld Maria van Magdala, zouden bij oppervlakkig le-
zen tot verwarring kunnen leiden. Een paar vragen die naar
voren zouden kunnen komen zijn: hoeveel vrouwen waren er
nu bij het graf en hoeveel boodschappers zagen de vrouwen?
Waar bevonden deze zich?
Toch is het na nauwkeurig onderzoek goed aan te geven. Maria
van Magdala snelt na het waarnemen van de afgewentelde
steen Marc.16:4 terug naar Petrus en Johannes. Joh.20:2 De andere
vrouwen blijven en spreken met de boodschappers, Luc.24:4 en
teruggekeerd van het graf, boodschapten zij dit aan de elven en
aan al de anderen. Luc.24:9 Petrus en Johannes gaan door het
woord van Maria van Magdala naar het graf Joh.20:3 en Maria
volgt hen op afstand, waarna zij, net als Petrus en Johannes,
geloofde en terugkerend, de ‘tuinman’ tegenkomt. Joh.20:15-16 En-
zovoort.

Dit voorbeeld toont de eenheid van de Schrift aan. De
Schrift bewijst zichzelf. Ook de geschiedenissen in het ‘Oude
Testament’ getuigen van de gebeurtenissen in het ‘Nieuwe Tes-
tament. En dankzij het Nieuwe Testament kunnen we verstaan
wat het Oude Testament ons vertelt onder de oppervlakte van
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de (soms donkere) verhalen. Alles wijst naar de Heer Jezus
Christus.

Schijnwerper op…
Vandaag wil ik u meenemen naar een ‘klein’ veelzeggend facet
van HET keerpunt in de geschiedenis van de schepping, name-
lijk naar de steen die voor het graf stond en later werd afgewen-
teld.

In Marcus15:45-46 lezen we: ‘… schonk hij het lichaam aan
Jozef. En deze kocht linnen en hij nam Hem af van het kruis,
wikkelde Hem in het linnen en legde Hem in een graf, dat in
een rots uitgehouwen was, en hij wentelde een steen voor de
ingang van het graf.’ Zie ook Mattheüs 27:60. De steen die
voor het graf stond was ‘rond van vorm’. Dit kunnen we con-
cluderen omdat het Griekse grondwoord met ‘rollen’ te maken
heeft. En dat is belangrijk en komt later in deze overdenking
nog aan de orde.

… de afgewentelde steen
In alle evangeliën lezen we over de afgewentelde steen.
- Mattheüs 28:2: ‘En zie, er kwam een grote aardbeving, want
een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader,
en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.’
- Marcus16:2-3: ‘En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de
steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opza-
gen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was, want hij
was zeer groot.’
- Lucas 24:1-2: ‘… maar op ‘één van de sabbatten’ gingen zij
reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij ge-
reedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het
graf afgewenteld.’
- Johannes 20:1: ‘En op ‘één van de sabbatten’ ging Maria
van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf
en zij zag de steen van het graf weggenomen.’
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Het wonderlijke is dat je ook in het ‘Oude Testament’ diverse
geweldige heenwijzingen (profetieën) kan vinden naar de op-
standing en verhoging van de Heer Jezus Christus. Maar daar-
over straks meer.

Woordgebruik
In Mattheüs, Marcus en Lucas zien we de woorden ‘weg wen-
telen’ of ‘afwentelen’ staan. In de Griekse grondtekst wordt
hier drie maal hetzelfde woord gebruikt. In het Johannes evan-
gelie wordt een ander woord gebruikt. Bij Johannes lezen we
een woord, waarin wordt aangegeven dat de steen ‘was wegge-
nomen’, maar met een beweging naar boven. Dus de steen werd
‘opgeheven’.

Veelzeggend is dat precies hetzelfde Griekse woord wordt
gebruikt in Johannes 8:59 ‘Zij namen dan stenen op om naar
Hem te werpen, maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel.

Prachtig hoe we via ‘onderwijzing’ in deze enkele profeti-
sche Bijbeltekst kunnen lezen dat de Heer (tijdelijk) de tempel
verliet en nu in deze tijd verborgen is (onttrokken aan het oog)
en op de troon der genade aan de rechter bij de Vader troont.

Christus, de levende steen
In de Schrift gaat een sprake uit van stenen. Een steen spreekt
over de Zoon van God. In Psalm 118:22 lezen we over een
hoeksteen. In Efeziërs 2:20 lezen we, dat Christus Jezus zelf de
hoeksteen is. Petrus spreekt over de levende steen 1 Petr.2:4 en de
rotssteen in de woestijn voorzag het volk van water. Num.20

Voordat we inzoomen op de betekenis van de afgewentelde
steen zullen we een tweetal geschiedenissen bekijken, waarbij
de steen (en waar deze over spreekt) sterk naar voren komt.

Jacob – de opgerichte en gezalfde steen
De eerste geschiedenis lezen we in Genesis 28. Het gaat hier
over Jacob, wiens naam later in Israël zou veranderen. Gen.35:10
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Van Jacob weten we ook dat de oudste (Esau) hem dienst-
baar zou zijn. Rom.9:12

Nadat Jacob door Izaäk was gezegend en deze hem gebood
om een vrouw te nemen uit de dochters van Laban, de broeder
van zijn moeder, ging Jacob op pad. In Bethel [huis Gods] ver-
scheen IEUE [Ik ben] hem in een droom en zeide: ‘Ik ben de
Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk; het
land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven
(…).Ik ben met u (…) Ik zal u wederbrengen.’

Prachtig, hoe IEUE tot vijf maal toe belooft, en helemaal
niets vraagt van Jacob.

Na de droom neemt Jacob de volgende ochtend de steen die
hij onder zijn hoofd had geplaatst, en richt deze op! en giet er
olie op. Hij maakt de opgerichte steen tot een gezalfde! Hier
zien we een prachtige verwijzing naar de Heer Jezus Christus.

De geschiedenis gaat verder met een opmerkelijke gebeurtenis;
Jacob spreekt namelijk zelf ook een belofte uit, maar dat had
IEUE helemaal niet gevraagd. Jacob wilde zelf werken, blijk-
baar was hij zich niet bewust dat IEUE niets van hem vroeg.

Daarna trekt Jacob verder naar het land der stammen van het
Oosten.

Jacob – Steen bij de bron, wegwentelen en teruggeplaatst
In Genesis 29 lezen we verder dat toen hij daar was aangeko-
men hij rond keek en een put zag in het veld. ‘De steen op de
opening van de put was groot.’ Gen.29:2b De geschiedenis vertelt
ons dat als de kudden bijeengedreven waren, men de steen van
de opening van de put weg wentelde en men het vee te drinken
gaf en heel specifiek wordt vervolgens genoemd, dat men daar-
na de steen weer op de opening van de put plaatste.

Iets verder in het hoofdstuk lezen we in deze geschiedenis,
dat Jacob in gesprek raakt met broeders uit Haran en vraagt of
zij Laban kennen. Juist op dat moment komt zijn dochter Ra-
chel er aan met het kleinvee. De betekenis van de volgende
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woorden zouden ons niet moeten ontgaan. Jacob spreekt uit: ‘…
het is nog geen tijd, dat de kudde bijeengedreven wordt!’ vs.7b

Het is frappant hoe Jacob (profetisch beeld van het ‘ongelovig
deel’ van Israël, dat horende doof en ziende blind is) zelf een
belofte doet, waar God niet om vroeg. Het zelf werken zien we
hierin terug. Paulus vertelt ons binnen de genadekaders van het
tijdperk waarin wij nu leven, dat als het door genade is, het niet
meer uit werken is, anders is genade geen genade meer. Rom.11:6

Het is treffend hoe we onder de tekst kunnen lezen dat het ‘on-
gelovige deel’ van Israël bij de put met water komt (beeld van
het woord van God), en te drinken krijgt. Hoe veelzeggend ech-
ter is de handeling die daarna volgt: de steen wordt weer op de
put gewenteld.

Het bijeenverzamelen van kudden bij de bron spreekt van
het toekomstig vrederijk. Denk aan de schapen en bok-
ken Math.25:32 en aan alle volken Jes.2 die zullen verzameld worden
bij Sion (Jeruzalem), bij de God van Jacob.

Israël mocht al drinken van de beloften van het woord van
God…, maar het was nog niet de tijd, en daarom ging de steen
(tijdelijk) weer op de opening van de bron, het woord.

Straks lezen we van Daniël [beeld van het gelovig/trouwe Isra-
el], ook een geschiedenis waarbij een steen van een kuil wordt
weggenomen – het gelovige deel van Israël wordt, als het ware
door de dood heen levend gemaakt.

Daniël – de rollende steen
In Daniël 6 lezen we, dat Daniël een van de drie rijksbestuur-
ders was, die boven honderdtwintig stadhouders stond en aan
wie zij rekenschap zouden afleggen.

We lezen dat Daniël een ieder van hen overtrof, Dan.6:4 omdat
er een uitnemende geest in hem was. Daarom wilde koning
Darius Daniël over het gehele koninkrijk stellen. Uit jaloezie



15

zochten andere rijksbestuurders en stadhouders een grond voor
een aanklacht. Maar Daniël was getrouw, verzuimde niet en er
werd niets verkeerds bij hem gevonden.

Hier zien we het beeld van het gelovige Israël.

Als we terug gaan naar de eerdere hoofdstukken lezen we dat
Daniël uit het koninklijk geslacht was, Dan.1:3 uit Juda kwam, vs.6

zich niet wilde verontreinigen met de koninklijke spijze of met
wijn, vs.8 barmhartigheid afsmeekte van de God des he-
mels Dan.2:18 en getuigt van de God des hemels die verborgenhe-
den bekend maakt. vs.28 Ook lezen we in Daniël 2, dat hij een
verborgenheid bekend mocht maken, net zoals straks in de toe-
komst het gelovige deel van Israël samen met de Heer aan alle
volken de heerlijkheid op aarde bekend mag maken.

We lezen over de bijzondere droom van koning Nebukad-
nezar, over een beeld met een hoofd van goud, borst en armen
van zilver, buik en lendenen van koper, benen van ijzer en voe-
ten deels van ijzer en deels van leem, wat koninkrijken voor-
stelt met geringere omvang.

En nu komen we op ons onderwerp, namelijk de rollende
steen. De steen die zonder toedoen van mensenhanden los-
komt(!) treft het beeld en dit werd verbrijzeld en als kaf op de
dorsvloer met de wind meegenomen, zodat er geen spoor meer
van te vinden was. Maar DE STEEN werd tot een grote berg
die de aarde vulde. Dan.2:35-36

Eerder hebben we gezien dat een steen beeld is van de Heer
Jezus Christus. Het koninkrijk dat in de toekomst gevestigd zal
worden, zal de hele aarde vullen, net zoals de steen een berg
werd die de aarde vulde. In Jesaja 29:1-7 lezen we, wat IEUE
zal doen met de vijanden die Jeruzalem (hier genoemd ‘Vuural-
taar’) belegeren, vs.5 ‘maar de menigte uwer vijanden zal worden
als fijn stof en de menigte der geweldenaars als wegstuivend
kaf.’
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De rollende steen
Eerder gaf ik aan dat de vorm van de steen iets uitbeeldt . Het
was een ronde steen die voor het graf van de Heer stond. Het
woord voor rollen of wentelen is in het Hebreeuws ‘gilgal’.

In Jozua 5:9 lezen we, nadat Jozua alle Israëlieten had be-
sneden, dat de Heer zei: ‘“Heden heb Ik de smaad van Egypte
van u lieden afgewenteld.” DAAROM noemt men die plaats
Gilgal.’

De Heer rolde de smaad weg, er kwam beweging, ja bewe-
ging ten leven! Het volk HERLEEFDE en niet zoals men in
vers 8 vertaalt met ‘genezen’ of ‘herstellen’.

Dat is de betekenis van de rollende steen.

Daniël – de leeuwenkuil en de verzegelde steen op de kuil.
Als we nu weer terugkeren naar Daniël 6, naar de jaloerse rijks-
bestuurders en stadhouders, die een aanklacht zochten, lezen
we dat zij koning Darius misleidden en hem een besluit van
Meden en Perzen laten uitvaardigen: niemand mocht binnen
dertig dagen een verzoek richten tot enige god of mens. vs.8-9

Ongehoorzaamheid daaraan zal gestraft worden met in de
leeuwenkuil geworpen worden.

Direct nadat Daniël dit besluit vernomen had, ging hij naar
zijn huis, in zijn bovenvertrek, en boog zich neer en bad en
loofde zijn God, zoals hij gewoon was driemaal daags te doen.

We lezen dat de jaloerse mannen dit waarnemen en het snel
aan koning Darius vertellen. De ‘klikspanen’ mishaagden de
koning ten zeerste. Koning Darius deed tot zonsondergang
moeite om Daniël te redden. Maar de wet van Meden en Perzen
was onherroepelijk.

Daniël werd in de leeuwenkuil geworpen en er werd een
steen op de opening van de kuil gelegd, en de koning verzegel-
de deze met zijn zegelring en met de zegelring van zijn macht-
hebbers. Dan.6:18

We lezen dat de koning de nacht vastend doorbracht en hij
niets tot afleiding voor zich liet brengen en zijn slaap vlood van
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hem. ‘Bij het ochtendkrieken(!), toen het licht werd, stond de
koning op en ging gehaast naar de leeuwenkuil en (…) riep
Daniël toe met droeve stem (…) Daniël, gij dienaar van de
LEVENDE God, heeft uw God, die gij volhardend dient, u van
de leeuwen kunnen bevrijden?’ [lees: van de dood?]

De volgende verzen zijn (profetisch) zo geweldig, we lezen dat
Daniël antwoordt: ‘O koning, leef in ‘eeuwigheid’!’ Hier staat
in het Hebreeuws: leef in de komende tijdperken. Dit komt uit-
sluitend in het Bijbelboek Daniël voor, zeven maal. Juist het
gebruik van deze term wijst onder de oppervlakte naar de belof-
te, dat het gelovige deel van Israël de toekomende tijdperken
zal beërven.

Daniël vervolgt met: ‘Mijn God heeft een boodschapper
1

ge-
zonden en de muil der leeuwen toegesloten.’ Hier zien we hoe
IEUE een belofte doet. HIJ zal de mond van ‘het beest’ doen
sluiten. Als we het volgende hoofdstuk erbij zouden nemen,
zien we namelijk precies hetzelfde Hebreeuwse woord voor
mond terug komen bij: ‘een ander dier (…) geleek op een beer
(…) en drie ribbenwaren in zijn muil [mond] tussen zijn tan-
den. Dan.7:5 (…) en een mond vol grootspraak.’ Dan.7:8,20

In Psalm 22:14 komen we ‘mond’ en ‘leeuwen’ ook tegen.
Deze Psalm spreekt heel duidelijk over de Heer. Hij is de weg
gegaan. ‘Honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners
heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.’ vs.17

In het Hebreeuws heeft de grondbetekenis van leeuw ook de
betekenis van vuuraltaar, en zo wordt Jeruzalem genoemd. Jes.29

Daniël werd opgetrokken, en generlei letsel werd aan hem
gevonden.

Overwinning behaald!
De rollende steen, de weggewentelde steen drukt LEVEN uit.
In Mattheüs 28:2 lezen we dat de boodschapper van de Heer uit

1
NBG51: een engel
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de hemel nederdaalde, nader kwam en de steen weg wentelde
en daarop ging zitten.

We weten nu dat de weggewentelde steen de boodschap
was. Hij hoefde niets te zeggen. De gebeurtenis drukt LEVEN
uit met hoofdletters. Praktisch gezien was het wegwentelen
nodig, zodat ‘de mens’ in het graf kon kijken (zie vers 6), en
zeker niet om de opgewekte Heer uit het graf te laten.

Wolter Bakshoofden
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De Grote Ommekeer (2)

‘Zie, een geheimenis zeg ik aan jullie: wij allen zullen niet te
rusten worden gelegd, wij allen zullen echter veranderd
worden, in een ondeelbaar moment, in een oogwenk, bij de
laatste bazuin. Want Hij zal de bazuin steken en de doden
zullen opgewekt worden, onverderfelijk, en wij zullen veran-
derd worden.’ 1Kor.15:51-52

Dat is een van de enorme consequenties van de Grote Omme-
keer voor ons, leden van het lichaam van Christus. Paulus
schrijft hierover, met een woord van de Heer, ook in 1 Thessa-
lonicenzen 4:15-17. Dit vooruitzicht, zo altijd samen met onze
Heer te mogen zijn – is iets heerlijkers denkbaar?

Over onze verandering doen welhaast kinderlijke fantasieën de
ronde, zoals over al het leven na de dood. Maar wat leert de
Schrift ons daarover?

Het lichaam van onze Heer is na Zijn sterven nooit aan ont-
binding onderhevig geweest. Hand.2:31 en 13:35, Ps.16:10 Daardoor was
Hij na Zijn verrijzenis, ook met Zijn veranderd lichaam, voor
iedereen herkenbaar, eerst voor Maria van Magdala, vervolgens
voor Zijn discipelen, zoals de Emmaüsgangers en de ongelovi-
ge Thomas. Zijn lichaam vertoonde de wonden van Zijn kruisi-
ging, maar zonder bloed, omdat het nu uitsluitend de geest is
die Zijn leven leidt.

Geldt dat ook voor ons? Nu verandert ons aardse lichaam
voortdurend door opbouw en afbraak van de stof uit de aardbo-
dem, waaruit het bestaat, onderhevig aan het stervensproces,
waaraan wij allen onderworpen zijn.

Bij mensen met een intact lichaam, kunnen wij ons een aar-
dig beeld vormen van hun verandering in een hemels, onverder-
felijk, geestelijk lichaam. 1Kor.15:40-44 Maar hoe zou iemand na zijn



20

verandering eruit zien als zijn lichaam bijvoorbeeld totaal ver-
gaan, verbrand of verminkt was? Maar is dat voor ons wel be-
langrijk om te weten? Zouden wij dit liever niet aan Gods wijs-
heid overlaten in plaats van christelijk sciencefiction te gaan
bedrijven?

Wij moeten het voorlopig doen met de zekerheid dat elke ziel
die ooit op aarde geleefd heeft, zich na de dood bevindt in het
‘onwaarneembare’

1
, te beschouwen als ‘Gods onuitwisbare

harddisk.’ God kent iedere ziel persoonlijk en is bij machte die
persoonlijkheid een hemels, onverderfelijk, geestelijk lichaam
te geven. Schrijver dezes meent dus dat wij slechts aan onze
persoonlijkheden te herkennen zullen zijn.

In ons huidige lichaam van stof uit de aardbodem, aangedre-
ven door de adem van de geest der levenden, Gen.2:7 dient het
bloed als verbindingsmiddel voor lucht en voedsel dat door
zonne-energie gegroeid is. Na onze verandering hebben wij dat
niet meer nodig, omdat ons hemels lichaam uitsluitend door de
geest geleid wordt. Wij ontvangen dan leven rechtstreeks uit
Goddelijke bron.

De hoogste heerlijkheid heeft onze Kurios, Christus Jezus.
Ons lichaam zal na de bazuin Gods aan het Zijne gelijkvormig
zijn! Fil.3:21 Dit alles is reden voor niet aflatende blijdschap en
dankbaarheid!

AED

1
NBG-vertaling 1951: dodenrijk
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Profetie, kruis en opstanding

Het lijden, de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus
Christus zijn uitgebreid beschreven in Mattheüs, Marcus, Lukas
en Johannes. Zij schreven dit uit eigen waarneming of direct uit
de mond van ooggetuigen, uit de eerste hand.

Het is meer dan de moeite waard je te verdiepen in deze
dingen, gebeurtenissen, die beslissend waren voor de loop van
de wereldgeschiedenis. Niet alleen daarom, maar het draait om
wat onze geliefde Heer, Christus Jezus, meemaakte. Dan wil je
alles weten. Het gaat om Hem!

Opmerkelijk is het aantal verwijzingen naar de Schrift, zoals:
‘Toen is vervuld wat door de profeet gezegd is.’, of: ‘Want er is
geschreven …’, en meer van die uitdrukkingen.

Je komt onder de indruk van de nauwkeurigheid waarmee
deze woorden vervuld werden.

Hoe betrouwbaar is het woord van God!

30 zilverstukken
Toen Judas de Heer overleverde voor 30 zilverstukken werd dat
geld later door hem terug gebracht bij de overpriesters en oud-
sten. Matth.27:3 Zij accepteerden dat niet. Uit berouw gooide Judas
het geld in de tempel Matth.27:5 en verhing zich. Vervolgens namen
de overpriesters het geld en kochten daarmee de akker van de
pottenbakker, als begraafplaats voor vreemdelingen. Die werd
bloedakker [Akeldama] genoemd.

Dit is een type van de wereld, want de akker is de we-
reld, Matth.13:38 en dat is de werkplaats van de Grote Pottenbakker,
God Zelf, Die allerlei vaten [instrumenten] maakt; sommige tot
eer en sommige tot oneer. Rom.9:20-23

Deze akker werd gekocht door bloedgeld; het ging om het
bloed van Christus, Die later sterven zou. En door dat lijden en
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sterven werd deze hele wereld [de akker] gekocht, of verlost,
want zilver spreekt volgens de Schrift van verlossing en vrijko-
ping.

Paulus schrijft later, dat Hij Zichzelf gaf tot overeenkomstig
losgeld [Grieks: antilutron] 1Tim.2:6

Mattheüs 27:9 zegt, dat vervuld is wat de profeet Jeremia
sprak:

‘Zij hebben de dertig zilverstukken genomen, de waarde van
de Geschatte, die zij geschat hadden uit de Israëlieten.’

Er bestaat geen vermelding van deze uitspraak van Jeremia in
het Bijbelboek Jeremia zelf; de uitspraak was kennelijk bekend
door overlevering. Maar het is wel profetie over de Heer.

Zacharia 11:12-13 zegt iets soortgelijks; het lijkt op wat Judas
deed:

‘En ik zeg tot hen: Indien het goed is in jullie ogen, sta mij
dan mijn loon toe. En indien niet, laat het dan na. En zij we-
gen mij mijn loon: dertig zilverstukken. En Ieue zei tot mij:
Werp ze naar de muntenmaker, de nobelheid van de kost-
baarheid waarmee Ik voor hen kostbaar ben. En ik nam de
dertig zilverstukken en ik wierp ze naar de muntenmaker in
het huis van Ieue.’

Er zit in elk geval iets profetisch in. Zacharia is dan een type
van de Heer Jezus Christus, en het volk van Judas. En anders-
om is Judas ook een type van het ongelovige volk van het huis
van Juda.

De prijs van 30 zilverstukken wordt in de Thora genoemd.
Dat bedrag moest de Israëliet betalen wanneer een os/stier ie-
mand had doorboord. Ex.21:32 Het ging dan om 30 sjekel zilver.
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Het kruis
Toen Hij gekruisigd was, gaven zij Hem te drinken. Geen wa-
ter, maar, opdat de Schrift vervuld zou worden: zure wijn, ge-
mengd met gal. Hij proefde die en wilde dat niet drinken.
De gal was volgens Psalm 69:22 het Hebreeuwse woord rusj,
dat wijst op gif. Het zal een bittere smaak gehad hebben. Daar-
om wilde de Heer niets.

De zure wijn was eerder azijn. Het Hebreeuwse woord is
nauw verwant aan het woord zuurdesem. Dat laat zien waarom
de Heer niets wilde; in Hem was niets dat veroordeling zou
kunnen oproepen. Daarom nam Hij, zeker nu, geen zure wijn!

Ook Psalm 69 werd vervuld; men gaf Hem dit, en dat was
voorzegd. Dat Hij weigerde, maakt voor de vervulling niets uit.

Het feit op zich dat Hij gekruisigd werd, aan het hout gehangen
werd, was vervulling van Deuteronomium 21:23; Hij moest de
vloek van de Thora dragen Gal.3:13 en dat was om hen die onder
de Thora waren, vrij te kopen, en opdat wij (Paulus en de me-
degelovige Joden) de plaats van zoon zouden ontvangen.

Eén tegenover vier
Dan vervolgt Mattheüs in 27:35 :

‘Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren
door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd
is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar ver-
deeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen.’

Dit was een letterlijke vervulling van Psalm 22:19. Een prach-
tig bewijs van de nauwgezetheid van wat de Schrift voorzegde
dat zou gebeuren.

Nu ontbreekt in een aantal handschriften de aanvulling ‘op-
dat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze heb-
ben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding heb-
ben ze het lot geworpen’, die in de (herziene) Statenvertaling
wel staat. In Johannes 19:24 staat het er ook bij.
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Overigens wordt in Johannes 19 iets bijzonders vermeld over
die kleding. Er waren vier delen te verdelen, maar er was ook
één kledingstuk zonder naad, uit één stuk geweven.

Omdat er vier soldaten waren, waren de overige kleding-
stukken geen probleem. Maar over dat ene kleed, dat uit één
stuk geweven was, daarover wierpen zij het lot.

Hier zien we, net als in andere details, de verhouding van één
tegenover vier. Het getal vier staat in de Schrift voor het zicht-
bare, de tastbare dingen, het aardse. De Eén staat natuurlijk
voor God Zelf, en dat maakt vijf. De vijf staat voor het onzicht-
bare, de geestelijke dingen, de God Die uit het verborgene geeft
wat nodig is: genade.

Jezus was die Ene, Die samen met vier anderen gekruisigd
werd: twee rovers en twee misdadigers, samen met Hem, als
vertegenwoordigers van de hele mensheid.

De grote waarheid, dat de hele oude mensheid gezamenlijk
met Hem gekruisigd werd, wordt door Paulus naar voren ge-
bracht. Onder meer in Romeinen 6:6:

‘dit wetend, dat onze oude mensheid tezamen gekruisigd was.’

Ook in Galaten 2:20,21 en ook in 2 Korinthiërs 5:14 lezen wij
dezelfde waarheid. Met Hem werd de oude mensheid gekrui-
sigd en ging mee het graf in. Allen stierven toen Hij stierf. Dit
is te zien in de vijf kruisen, die op Golgotha stonden.

De voorbijgangers
Mensen lopen vandaag het kruis voorbij. Het zegt hen niets.
Soms merk je, dat in samenkomsten het kruis verbazend weinig
besproken wordt. Het belangrijkste blijft liggen.

In Mattheüs 27:39 lezen wij:
‘En die voorbij gaan lasteren Hem, hun hoofden schuddend.’
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Dit was vervulling van profetische woorden uit Psalm 22 en 69:
‘Allen die mij zien spotten met mij;
zij openen hun lip, zij schudden het hoofd …’ Ps22:8CV

‘Minachting brak mijn hart en ik voel mijn sterfelijkheid;
en ik verwacht hoofdschudden en er is niemand.
En troosters vind ik niet.’ Ps.69:21CV

Hier zien we hoe Hij werd veracht door de voorbijgangers. Het
was toen druk in en rond Jeruzalem; het was bijna tijd voor
Pesach en het feest van de ongezuurde broden. De mensen had-
den door geruchten van alles over Hem gehoord. Niet het ware,
en daarom minachtten zij Hem en spraken lasterende woorden.
Vijandschap, voelbaar aanwezig!

Daarna staat, dat men allerlei lasterlijke woorden tegen Hem
riep. Hij bad echter voor ze, zoals Hij Zelf het volk onderwe-
zen had, dat zij zouden bidden voor hun vijanden.

‘Heeft Hij vertrouwen in God? Laat Hij Hem nu redden, als
Hij dat wil, want Hij zei: “Ik ben Gods Zoon.”’ Matth.27:43CV

‘Rol1 het op Ieue! Hij zal hem verlossen! Hij zal hem redden,
want Hij heeft in hem een genoegen.’ Ps.22:9CV

Opnieuw zien we een nauwkeurige vervulling van wat voor-
zegd was. Wat een lijden moet dat voor Hem geweest zijn. Zo
veracht te worden, terwijl Hij zonder zonde, zonder gebrek
was. Toch bleef Hij liefhebben. Geen scherpe opmerking terug
richting omstanders.

En zelfs de rovers, die samen met Hem gekruisigd waren,
bespotten Hem op dezelfde manier. Matth.27:44 Daar wordt precies
hetzelfde woord gezamenlijk kruisigen gebruikt, dat ook in Ro-
meinen 6:6 staat!

1
NBG51: Wentel het op de HERE
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De duisternis
We lezen dat er drie uur lang duisternis over heel het land
kwam. Dit wordt door Mattheüs, Marcus en Lucas bevestigd.
Ook buiten de Schrift is daarover getuigd. Het is bekend. Tij-
dens deze drie uur, daar mogen wij van overtuigd zijn, werd Hij
tot zonde gemaakt.

Ook hier komt het getal vijf naar voren, op een bijzondere
manier.

Hij was de vervulling van de offers die in de Thora voorge-
schreven waren. Daar waren drie offers die een aangename
geur voor Ieue waren: het brandoffer, het graanoffer en het
dankoffer Lev.1-3 en twee offers die géén aangename geur voor
Ieue waren: zondoffer en schuldoffer. Lev.4-5 De eerste groep (de
drie offers) is van toepassing op de eerste drie uren die Hij aan
het kruis hing.

In de eerste drie uren kwam vooral Zijn gehoorzaamheid naar
voren, Hij diende als slaaf, tot en met de dood van het
kruis. Fil.2:8 Hij verootmoedigde Zichzelf. Dat was een aangena-
me geur voor God, Zijn Vader.

Tijdens de tweede drie uren was duisternis dominant. Het
Hebreeuwse woord voor duisternis betekent: terughouden. Het
licht werd teruggehouden over het land, omdat Hij daar hing,
de zondeloze Zoon. Hij werd tot zonde gemaakt. 2Kor.5:21 Het
zondoffer in Leviticus 4 bracht geen aangename geur voor
Ieue. Hij nam de zonde op Zich – de zonde van de wereld, van
al de schepselen, op Hem gelegd.

Na deze donkere uren, waarin niets mis ging, riep Hij de woor-
den van Psalm 22:2 uit:

‘Mijn God (Hebr.: Al], Mijn God [Al], waartoe U Mij verla-
ten hebt!’

In Psalm 22:2 wordt daaraan toegevoegd:
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‘Ver van Mijn redding, van de woorden van Mijn brullen.’

In deze drie donkere uren kwam voor de Zoon nog geen red-
ding, geen verlossing. Hij moest tot het einde toe lijden aan het
kruis. Hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
gerechtigheid van God in Hem. Het ging om Gods gerechtig-
heid. Dát wordt in het evangelie van God onthuld!

Daarna, toen dat gedaan was, kon Hij zuchten: “Het is vol-
bracht!” In die woorden klinkt Psalm 22:32 : ‘Want Hij heeft
het gedaan!’

Omdat dat grote werk gedaan is en Hij nu opgewekt en ver-
heerlijkt aan de rechter(hand) van Vader is, daarom is onze
redding, roeping, rechtvaardiging, verzoening en wandel: ge-
nade.

Date Gorter
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Gods goede bericht

‘Christus stierf voor onze zonden, Hij werd begraven en Hij
is ten derden dage opgewekt.’ 1Kor.15:3,4

Iedere dag kunnen wij de nieuwste berichten in de krant lezen
of op de radio en televisie horen. Sommige van deze berichten
zijn goed, de meeste echter zijn gewoon slecht. Het ergste be-
richt is altijd dat van de dood van of de moord op een mede-
mens. Het beste nieuws is dat van de geboorte van een kind, het
begin van een nieuw leven. Leven is een goed bericht, dood een
slecht. Het is echter voor ieder mens weggelegd eenmaal ster-
ven.

Op het moment dat iemand geboren wordt, begint ook al het
stervensproces. Velen worden zeer oud, honderd jaar en zelfs
meer, maar eens is ook hun leven ten einde. Daarom zijn er zo
veel slechte, droevige, verdriet brengende berichten op de we-
reld.

Ongeveer 2000 jaar geleden deed God iets, wat Hem de ge-
legenheid bood ons een goed bericht, een blijde boodschap, te
vertellen. Hij zond Zijn eniggeboren Zoon op deze aarde, opdat
Hij voor onze zonden aan het kruis zou sterven en na drie da-
gen uit de dood kon worden opgewekt.

Dit offer heeft onvermoede zegeningen tot gevolg, die in het
woord van God aan ons onthuld worden als een boodschap, die
ons allen gelukkig maakt.

Wat God ons meedeelt, is het feit, dat de dood eens defini-
tief buiten werking wordt gesteld, omdat Christus door Zijn
offer de voorwaarde daarvoor geschapen heeft. Verder zegt
God tegen ons, dat wij gered worden, als wij deze boodschap
geloven. ‘Als jij… in je hart gelooft, dat God Hem uit de doden
opgewekt heeft, dan zal je gered worden.’ Rom.10:9CV

Zelfs als wij sterven, heeft dit evangelie, dit goede bericht,
een blijvende waarde; want wij zullen weer levend gemaakt
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worden voor een nieuw leven in heerlijkheid. God geeft ons
nieuw leven. Maar Gods goede bericht eindigt niet met deze
belofte. Nu al wordt ons leven iedere dag gezegend, zodat wij
ons voortdurend over onze redding kunnen verheugen, en wij
dagelijks de redding beleven als een voorproef van wat ons in
de toekomst wacht.

Dat is niet gewoon zomaar een goed bericht, het is de aller-
beste boodschap die er is. Het is Gods evangelie!

Hough, D.H. (1983) Unausforschlicher Reichtum, 1983/6.
(Vertaling: ajjj)
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De vastgestelde ‘feesten’ van Ieue:
Pascha, Feest van het Ongezuurde brood en het Beweegoffer

Waar ging het ook alweer om?
De vorige keer hebben we gezien, dat Ieue (Jahweh) aan de
Israëlieten drie groepen van vastgestelde tijden (feesten) gaf om
te houden: Lev.23 en Deut.16:1-17

A In de eerste maand Nisan het Pascha, het Feest van onge-
zuurd brood én het Beweegoffer.

B Nadat er vijftig dagen zijn geteld: het Wekenfeest
C In de zevende maand Tisjri: de Dag van geschal, de Ver-

zoendag en het Loofhuttenfeest.

Diverse betekenissen in de ‘feesten’
* Met deze vastgestelde tijden moest Israël zich herinneren

hoe Ieue hen geleid had (bijv. uit Egypte – Pascha Ex.12:14, of
door de woestijn – Loofhuttenfeest). Lev.23:43

* Later hield Israël deze feesten vanwege de eerste opbrengst
van de oogsten van het land. Lev.23:10,11; 23:16,17,20; 23:39,40

* Ook hebben ze toekomstige betekenis, vervulling in latere
tijden, al is dat bij het volk zelf niet altijd bekend.

Kolossenzen 2:16, 17 spreekt over: ‘... details van een feest of
van een nieuwe maan of van sabbatten, die een schaduw zijn
van hetgeen op het punt staat te komen.’ Vgl. Hebr.10:1CV

Een schaduw is niet het echte, maar wijst naar wat op het
punt staat te komen.

We kijken naar het eerste ‘feest’: het Pascha met ook het Feest
van het ongezuurde brood en het Beweegoffer. Wat hield het
in, wat moest men zich herinneren? Wat deed/doet men met die
eerste schoof van de (gerste)oogst? En zien we ‘schaduwbete-
kenissen’?
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Het eerste Pascha.
Exodus 1 en 2 vertelt over het volk Israël in slavernij in Egypte.
God riep Mozes en zijn broer Aäron om het volk te bevrijden.
Farao weigert hen te laten gaan. Wanneer negen plagen door de
hand van de Ieue over Egypte zijn gegaan, komt er nog één
plaag, Ex.11 zodat Farao hen zal laten gaan.

Exodus 12:1-28 beschrijft het eerste Pascha: wat het volk
moet doen, wanneer Hij hen bevrijdt. Wat hield dat Pascha in?

Het te slachten lam - Exodus 12:3-13.
Op de 10de Nisan, de eerste maand in de kalender, Ex.12:2,3 moest
(in principe) elk huishouden een lam voor zich nemen dat vol-
komen was, zonder gebrek. Het werd bewaard tot de 14de Nisan.
Een eventueel gebrek zou in die dagen blijken.

Het moment van slachten: het Hebreeuws zegt dat dit lam
‘tussen de avonden’ op de 14de geslacht moest worden. Ex.12:6

Eind 13de bij zonsondergang begon deze dag, die eindigde te-
gen de volgende avond, begin 15de. ‘Tussen de avonden’ wijst
daar misschien naar: van avond tot avond. Later meer.

In elk geval gebeurde het slachten op de 14de. Naar Deutero-
nomium 16:6 tegen de avond, dezelfde tijd dat Israël uit Egypte
trok. Het bloed smeerde men aan beide deurposten en aan de
bovendorpel van het huis.

Diezelfde nacht moest men het vlees gebraden eten, met on-
gezuurde broden en bittere kruiden. Niets mocht overblijven.
Geen been mocht gebroken worden. Ex.12:46

Een vreemdeling, een niet-besneden slaaf of een ingehuurde
mocht er niet van eten. Ex.12:43-45

In Egypte werden alle eerstgeborenen van mens en van dier
die nacht gedood. Ex.12:12,13,29 Alleen bij huizen waar het bloed
was gesmeerd, werden de eerstgeborenen gespaard en ging de
slag, die Ieue over Egypte bracht, voorbij.
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Het Feest van ongezuurd brood
Exodus 12:17-20, Leviticus 23:6-8.
Vanaf de 15de Nisan (zonsondergang eind 14de) moest Israël
zeven dagen lang ongezuurd brood eten tot de avond van de
21ste.

Onthoud dat op deze eerste dag van het ongezuurde brood
en op de 7de dag een heilige bijeenkomst was. Dit zijn sabbat-
ten, die jaarlijks gehouden moe(s)ten worden. Niemand mocht
enig (dienst)werk doen, Ex.12:16; Lev.23:7 alleen klaarmaken wat door
ieder gegeten werd. Jaarsabbatten vallen regelmatig doorde-
weeks, zoals bij ons kerstdagen zowel in het weekend als door-
deweeks kunnen vallen.

Het Beweegoffer - Leviticus 23:10-15
Zodra Israël in het land Kanaän kwam, kon men offers brengen
van de oogst van het land. Hierdoor werd een nieuw schaduw-
beeld toegevoegd.

Vers 11: op de dag na de sabbat – de jaarsabbat van 15
Nisan vs.6,7 – moest het volk een eerste schoof van hun oogst
naar de priester brengen, die deze dan voor Ieue beweegt. Het
Beweegoffer moet bewogen worden voor jullie welgevallen. vs.11

Op die dag moest men verder een brandoffer van een eenjarig
mannelijk volkomen lam brengen, plus een geschenk van meel
met olie vermengd, met een plengoffer van wijn. Dit offer werd
op de 16de Nisan aangeboden.

Vers 15: vanaf de dag na de sabbat, (dat is vanaf het Be-
weegoffer) moest men tellen naar het Wekenfeest toe.

Om de vervulling van deze vastgestelde tijden te ontdekken,
lezen we o.a. ook in de Griekse Schrift (NT), want schaduwen
verwijzen vaak naar onze Heer Jezus.

De Heer Jezus, het Lam van God.
Dat het jaarlijks geslachte lam naar Jezus verwees wordt duide-
lijk:
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* Johannes 1:29 zegt, dat Jezus het Lam van God is, dat de
zonde van de wereld wegneemt.

* In 1 Korinthiërs 5:7 staat: ‘... jullie zijn immers ongezuurd!
Want ook ons Paaslam [lett.: Pascha], Christus, werd voor
ons geslacht.’

* Misschien staat in de tekst van Exodus 12:6 wel ‘tussen de
avonden’, zodat de Heer aan het begin van de 14de Nisan
eerst Zelf met Zijn discipelen het Pascha kon eten, Matth.26:17-20

om daarna gevangen genomen te worden en Zelf als het wa-
re Lam te worden geslacht – naar Deuteronomium 16:6 te-
gen de avond, wanneer de zon ondergaat.

* In Hem kon geen gebrek gevonden worden, zoals bijvoor-
beeld de overpriesters, oudsten, de raad en Pilatus moesten
getuigen: zij vonden in Hem niets dat de dood verdien-
de. Matth.26:59; Luc.23:4, 14,15, 22

* Jesaja 53:7 en Handelingen 8:32-35 tonen Hem als een
schaap tot slachting geleid, dat Zijn mond niet opent. Voor
Pilatus antwoordde Hij niets op beschuldigingen. Matth.7:12-14

* Geen been werd van Hem gebroken. Joh.19:31-33

* De Heer stierf op de 14de Nisan, net zoals het geslachte lam.
De 14de heette in Zijn tijd ook de Voorbereiding, of de

Voorsabbat. Marc.15:42; Matth.27:62

De 15de was de jaarsabbat, de eerste dag van het feest
van het ongezuurde brood. Deze belangrijke sabbat werd
groot genoemd. Joh.19:31

In het sterfjaar van de Heer viel de jaarsabbat niet samen
met de weeksabbat. Op deze dag mochten de vrouwen het
lichaam van de Heer absoluut niet verzorgen (de sabbat was
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groot.) Op de dag daarna, de gewone weeksabbat, gingen de
vrouwen naar het graf.

In diverse vertalingen staat, dat Maria op de eerste dag
van de week naar het graf ging, bijv. in Johannes 20:1, maar
de Griekse tekst zegt, dat zij dit op één van de sabbatten
deed. Uit meer teksten blijkt dat in dat jaar twee sabbatten
direct na elkaar vielen: de jaarsabbat en daarna de weeksab-
bat. Om dat goed te bestuderen is vervolgstudie nodig. Dus:
1. De Heer werd als Lam op de 14de gekruisigd en stierf.
2. Op de 15de was het de eerste dag van het Feest van het

Ongezuurde Brood. Dit was een grote jaarsabbat.
3. Op de 16de moest het Beweegoffer aangeboden worden;

het was dát jaar ook een weeksabbat.
Dit is de dag waarop de Heer opstond.

De Heer Jezus, het ongezuurde Brood
* Tegelijk is Hij het Brood van het leven, dat uit de hemel is

neergedaald; Joh.6:33,35, 41, 51, 58 ongezuurd, dat is: zonder zonde.
2Kor.5:21; 1Kor.5:7,8

De Heer Jezus, het Beweegoffer
* Hij werd aan Vader gepresenteerd als eerste schoof, als Be-

weegoffer. De Schrift zegt over Hem, dat Hij de Eersteling
is van hen, die ontslapen zijn. 1Kor.15:20-23; Rom.11:16

Nadat de eersteling aangeboden is zal meer oogst volgen.
(Het moeten tellen tot het Wekenfeest heeft anders ook geen
zin.) Vgl. Deut.16:9,10

Eersteling van hen die ontslapen zijn, betekent dat de grote
oogst zal volgen. Die wordt in 1 Korinthiërs 15:22 genoemd:

‘Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Chris-
tus allen levend gemaakt worden ...!’
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Hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegnam;
Hij is het ongezuurde Brood, het Brood van het leven; Hij is de
Eersteling van hen die ontslapen zijn.

De oogst zál bij Vader binnenkomen! Wat een uitzicht voor
de toekomst! Wat een geweldige schaduwen!

Misschien heeft Israël ogen gekregen om (nu) niet te zien,
oren om niet te horen.

Maar door hun krenking is de redding tot de heidenen ge-
komen. Ook voor Zijn volk gelden geweldige beloften.

Hem, de alleen wijze God, door Jezus Christus,
Hem zij de heerlijkheid in de eonen. Amen!

Ans Bouman
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Brochures

Wij zijn dankbaar, dat de Heer ons de ogen opende voor het
evangelie, dat Paulus, als apostel van de heidenvolken, verkon-
digt. Die geestelijke rijkdom willen wij graag met u delen.

Een keuze uit de brochures, die het evangelie van genade,
liefde en verzoening in beeld brengen
A. Maclarty – Waar gaat het in de bijbel om?

A.E. Knoch – Het adres op de envelop

H. Käser – Aan wie schreven de apostelen?

A.E. Knoch – De hemel

W. Schaffhauser – Een voorbeeld van gezonde woorden

A.E. Knoch – Gods kalender

V.E. Jacobson – 15 bommen die mijn theologie opbliezen

V. Gelesnoff – Door geloof geleid

C. van Hoeven – Zonde, hè?

A.E. Dekker – Want Hij heeft gedaan

Gods antwoord op vragen van mensen – een keuze uit de folders
- Hoe word ik rechtvaardig voor God?

- Laat u met God verzoenen!

- Gods Woord of wijsheid van mensen?

- Wat bedoelt de Bijbel met sterven en dood? Wat is het dodenrijk?

En: wat staat er over de hel?

- De rijke man en de arme Lazarus

- Over de hemel gesproken

Kijk voor meer informatie op www.ebenhaezer.nl
Wij sturen u de gevraagde brochures of folders gratis toe.

Stichting E-H Depot Nederland
Gemeente Eben-Haëzer
Postbus 85111
3009 MC Rotterdam
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