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Omdat het verbond het hart van de evangelieprediking is,
verdient het ook in onze tijd aandacht en waardering.
Over dat verbond verscheen in 1999 van de hand van de
Canadese predikant Clarence Stam (1948) het boek The
Covenant of Love. Een herdruk volgde in 2001.
Onder de titel Het verbond van Gods liefde wordt dit boek nu
in het Nederlands gepubliceerd. De schrijver wil laten zien hoe
het verbond een sleutelbegrip is in de Bijbel. Het verbond werd
gesloten in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament
werd het voortgezet als het nieuwe verbond in Christus, door
zijn bloed.

De Bijbel leert ons dat het verbond voortkomt uit Gods grote
liefde. Zo was dat al bij het begin van de schepping, en de
eeuwen door heeft Hij Zich aan het verbond gehouden door het
geven van zijn enige Zoon, ‘opdat iedereen die in hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.

Het verbond van Gods liefde

Allereerst wordt de geschiedenis van het verbond beschreven.
Daarna worden de aard en de bedoeling ervan uiteengezet. Dit
alles staat in het licht van de rijkdom die God ons hierin geeft
door Jezus Christus.
Een aantal belangrijke punten komt hierbij naar voren. God
sloot zijn verbond met de hele mensheid. Na de zondeval bleef
Hij trouw aan wie Hem vrezen. Daarnaast wordt in Het verbond
van Gods liefde sterk benadrukt dat het verbond geen contract
is, maar een levende relatie. Uitgelegd wordt waarom die
liefdesrelatie bestaat, en wat de betekenis van het verbond is
voor de menselijke verantwoordelijkheid.
In het verbond staan Gods beloften altijd voorop. Door het
leven vanuit het verbond worden we ons ervan bewust dat alle
eer alleen God toekomt.
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Vooraf

Vooraf
Bij de vertaling
Dit boek verscheen onder de titel The Covenant of Love in 1999 in Canada als
uitgave in het Engels, waar het in 2001 een herdruk kreeg. Voor de vertaling die u
nu in handen hebt, is mevrouw Corry van Dongen te Zuidhorn verantwoordelijk; zij
is daarbij begeleid door drs. H. Veldman. We zijn beiden hier erkentelijk voor!
Ten aanzien van de vertaling is het goed het volgende op te merken.
Voor de bijbelcitaten is gebruikgemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling 2004.
Naar analogie daarvan is gekozen voor de Godsnaam Heer / Heer.
Daarentegen blijven we, behalve in de bijbelcitaten, in de persoonlijke voornaamwoorden die behoren bij God, Christus of de heilige Geest, wel een hoofdletter
gebruiken: Hij, Hem, Zich.
In de NBV beginnen veel bijbelse woorden met een kleine letter. Daarom vindt
u consequent namen en woorden als messias, verlosser en redder met een kleine
beginletter.
Pascha is Pesach geworden, en we spreken niet meer van Rode Zee, maar van
Rietzee.
De redactie
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Inleiding
‘Vandaag hebt u de Heer verzekerd dat hij uw God zal zijn, dat u de weg zult volgen
die hij u wijst, en dat u zijn wetten, geboden en regels zult naleven en hem gehoorzaam zult zijn. Vandaag heeft de Heer u verzekerd dat u, zoals hij u heeft beloofd,
zijn volk zult zijn, zijn kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven’ (Deut.
26:17,18).
‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige
natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van
hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht’ (1 Petr.
2:9).
‘… dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van
mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus’ (HC zd. 1).
Het is onmogelijk om de rijkdom van de Bijbel in één woord samen te vatten.
Maar als er in de heilige Schrift één woord staat dat het verdient om als sleutelwoord beschouwd te worden, is het wel het woord verbond. Hiermee bedoel ik de
hele openbaring van het verbond dat God in zijn grote liefde met zijn kinderen
heeft gesloten en onderhoudt. Het thema van Gods trouw aan zijn verbond loopt
als een opvallende rode draad door de hele Schrift. Wat zou er vandaag van ons
terechtgekomen zijn als God in zijn genade geen verbond met ons had gesloten?
Een verbond dat nu, door het werk van Christus, wordt bestempeld als: het nieuwe
verbond in zijn bloed.
Van begin tot eind openbaart God Zich in de Bijbel als de God van het verbond.
Hij komt tot ons door middel van een verbond en gaat een relatie met ons aan.
Hij handelt met ons binnen het kader van dit verbond. Wij ontvangen materiële en
geestelijke zegeningen op grond van datzelfde verbond. Dit geldt zowel voor het
Oude als voor het Nieuwe Testament.
Tegenwoordig zijn er helaas veel mensen die geen kennis meer hebben van de
centrale plaats van het verbond. Anderen, die daar nog wel van op de hoogte zijn,
zetten vraagtekens bij of verwerpen de betekenis van het verbond. Het doel van dit
boek is om eerst de geschiedenis van het verbond te schetsen, daarna om de aard
en de bedoeling van dit verbond uiteen te zetten, en dit alles in het licht van de
rijkdom die God ons hierin geeft door Jezus Christus.
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Hierbij komt een aantal belangrijke punten naar voren. In eerste instantie sloot
God zijn verbond met de hele mensheid. Na de zondeval bleef Hij trouw aan wie
Hem vrezen (Ps. 103:17). Hij gaf de belofte van de messias, die het verbond voor
altijd veilig zou stellen door zijn dood aan het kruis (Jes. 42:6: ‘In gerechtigheid
heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem
je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle
volken …’). Deze messias werd geboren uit Israël en voldeed in onze plaats volledig
aan alle voorwaarden van God. Door het vloeien van zijn bloed aan het kruis van
Golgota bevestigde Hij het nieuwe en eeuwigdurende verbond. Het evangelie van
de verzoening door Christus wordt nu overal in de wereld gepredikt, en allen die in
Hem geloven, worden in het nieuwe verbond opgenomen.
In dit boek wordt sterk benadrukt dat het verbond geen contract is, maar een levende relatie. In Deuteronomium 26 lezen we dat de Heer onze God is en wij zijn volk,
zijn kostbaar bezit. Wij mogen erop vertrouwen dat wij bij Hem horen (1 Petr. 2). In
de belijdenis van de kerk spreken wij deze geweldige troost voor ons na: ‘Ik ben het
eigendom van mijn trouwe Heiland Jezus Christus’ (HC zd. 1).
Wanneer in de loop van de tijd Gods zelfopenbaring zich ontvouwt, wordt het
verbond steeds rijker en wordt de relatie tussen God en zijn kinderen sterker.
Dit geldt vooral in het nieuwe verbond, nadat Christus uit de dood is opgestaan,
opgevaren naar de hemel en de heilige Geest over de kerk is uitgestort. Vandaag
leven we in de eindtijd, waarin alle christenen mogen delen in de zalving van
Christus (1 Joh. 2:20; HC zd. 12, antw. 32).
Tegenwoordig ontbreekt het de mensen vaak aan een gevoel van erbij horen en
zijn ze op zoek naar de zin van het leven. Veel mensen zijn op drift geslagen en
weten niet meer waar ze vandaan komen of waar ze heengaan. Er bestaat veel
eenzaamheid en angst. Maar die mensen die Gods verbond in Christus kennen, zijn
verzekerd van zijn liefde, horen bij Hem en zijn volk, en weten dat zij een plaats en
opdracht hebben in dit leven en in de gemeenschap der heiligen. Dit maakt dat zij
de uitdagingen van het leven aan kunnen.
Dit boek wil niet de gedachte wekken dat iedereen die bij het volk van God hoort,
ook automatisch gered wordt. Dat zou een karikatuur van het evangelie maken. In
plaats daarvan wordt de stelling naar voren gebracht en uitgelegd, dat het verbond
een werkrelatie is. Het kan verbroken worden door ongehoorzaamheid of onwil tot
bekering. Wij worden gered door geloof, dat geschonken is uit genade, en dit geloof
moet zichtbaar worden in onze werken.
Toch is dit boek niet mensgericht, alhoewel uitgebreid wordt ingegaan op de
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menselijke verantwoordelijkheid. In het verbond staan Gods beloften altijd voorop.
Alles wat wij doen, bereiken we door Christus en in de kracht van de heilige Geest.
Daarom gaat de eer in het leven van een verbondskind altijd naar God. In het
verbond vieren we de overwinning van de genade in Jezus Christus. Wanneer wij
het onderwijs van het verbond volgen, worden we geleid naar het Soli Deo Gloria
van de Reformatie.
De Bijbel vertelt ons dat het verbond voortkomt uit Gods grote liefde. Hij is niet
verplicht om een verbond met ons te sluiten. Maar Hij heeft dat al gedaan bij de
schepping. Sinds die tijd heeft Hij Zich door de eeuwen heen aan het verbond
gehouden door het geven van zijn enige Zoon, ‘opdat iedereen die in hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16).
De heilige Schrift leert ons dat het verbond is gesloten met de gelovigen en hun
zaad. Dit is steeds terugkerend bijbels onderwijs, dat grote consequenties heeft en
ons veel troost kan bieden. We mogen blij zijn dat God een God is van generaties
die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Wij zullen nagaan wat dit voor
ons betekent in het leven van elke dag.
We moeten ook met anderen spreken over dit verbond. De kerk heeft een missionaire opdracht en moet actief bezig zijn met het uitvoeren van de roeping het evangelie aan anderen te brengen en met hen te delen, zodat ook zij door hun geloof
bij dit verbond zullen worden ingelijfd. ‘Moge God, die ons doet volharden en ons
troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan
zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer
Jezus Christus’ (Rom. 15:5,6).
In dit boek wil ik de rijkdom van de relatie die we hebben met God door het
verbond van zijn liefde, onderzoeken. Omdat het verbond het hart van de evangelieprediking is, verdient het hernieuwde aandacht en grotere waardering in onze
tijd.
Clarence Stam, Stoney Creek, juli 1998
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1 Wie neemt het initiatief tot 		
het verbond?
Wanneer het in dit boek gaat over het verbond als een levende relatie met God,
mag er geen enkel misverstand over bestaan dat dit verbond alleen van God is
uitgegaan. Het is volledig een zaak van Gods soevereiniteit en almacht. Het is
zeker waar dat wij van onze kant Gods roep aan ons moeten beantwoorden en dat
wij een grote verantwoordelijkheid hebben in dit verbond, maar wij van onze kant
kunnen geen verbond sluiten. Het is het onbetwistbare voorrecht van God.
In elke relatie is er iemand die het initiatief moet nemen. Het kan soms voorkomen
dat een relatie bijna vanzelf ontstaat doordat men op een natuurlijke manier naar
elkaar toe groeit en doordat er een band ontstaat. In die betekenis kunnen menselijke relaties gewoon ‘gebeuren’ als gevolg van wederzijdse aantrekkingskracht;
niemand weet wie het initiatief nam, of is daarin geïnteresseerd. In het geval van
het verbond met God is dit echter wel van belang, want de Bijbel leert ons dat wij
zelf nooit een relatie met God zouden zoeken. Uit onszelf bezitten wij de Geest niet
(1 Kor. 2:14), wij waren dood door misstappen en zonden (Ef. 2:1), wij waren Gods
vijanden (Rom. 5:10) en niemand kan tot de Vader komen, tenzij Christus hem bij
Zich brengt (Joh. 6:44).
Als wij vanuit onszelf ons tot God hadden moeten richten, zou het verbond er nooit
gekomen zijn, want wij zijn van nature geneigd ons tot iedereen te wenden behalve
tot God. Als de Heer God vanuit de hemel neerkijkt om te zien of er iemand is die
Hem zoekt, komt Hij tot de conclusie: ‘Allen zijn ze afgedwaald, allen ontaard, geen
van hen deugt, niet één’ (Ps. 14:3, door Paulus uitvoerig aangehaald in Rom. 3; zie
ook Ps. 53). Maar de Heer God komt in zijn soevereiniteit tot ons met zijn macht
en genade, en Hij sluit met ons deze geweldige overeenkomst, die wij het verbond
noemen.
Soms wordt de waarheid van de verbondsrelatie op de volgende manier uitgedrukt:
het verbond is eenzijdig in zijn ontstaan, maar tweezijdig in zijn voortbestaan.
Dit betekent heel eenvoudig, dat God het initiatief tot het verbond heeft genomen
en dat de mens het vervolgens heeft aangenomen en het is nagekomen.
We hebben inmiddels een aantal redenen genoemd waarom dit onderscheid
belangrijk is. In het vervolg zullen we hieraan nog een aantal punten toevoegen.

9

Het verbond van Gods liefde

Het verbond: initiatief van God
In de eerste plaats is deze manier van spreken bijbels, en we moeten leren om
bijbels te denken en te spreken. Laten we eens een aantal passages uit het Oude
Testament nader bekijken. Na de zondeval zien Adam en Eva niet verlangend uit
naar de aanwezigheid van God om hun zonde aan Hem te kunnen belijden. Maar
zij verbergen zich voor God, en Hij is degene die uitroept: ‘Waar ben je?’ (Gen. 3:9).
Deze cruciale vraag leidt tot de onthulling van de zonde en tegelijkertijd tot Gods
openbaring van de overwinning op satan (Gen. 3:15). Daarom belijden we terecht
in de Nederlandse Geloofsbelijdenis: ‘Wij geloven dat onze goede God, toen Hij
zag dat de mens zich zo in de lichamelijke en geestelijke dood gestort had en zich
volkomen rampzalig had gemaakt, hem in zijn wonderbaarlijke wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij bevend voor Hem vluchtte’ (art. 17). God nam het
initiatief in het begin en hield het ook daarna.
Op het eerste gezicht lijkt het er misschien op dat er geen verband bestaat tussen
de gebeurtenissen in het paradijs en het verbond, maar we zullen later zien dat er
een sterke schakel is tussen deze gebeurtenissen en het verbond als soeverein initiatief van God. Hij zal niet toestaan dat mens of dier of pogingen van de duivel de
relatie vernietigen die Hij door zijn verbond tot stand heeft gebracht. De zondeval
kan de relatie veranderen, maar niet ongedaan maken. Daarom onderneemt God
onmiddellijk na de zondeval stappen om het verbond te bewaren.
Als later alle levende wezens, behalve die met Noach en zijn familie in de ark
werden meegenomen, omkomen door een machtige vloed, is het opnieuw God die
actie onderneemt om zijn relatie met de mensheid te continueren. In Genesis 9:8
staat: ‘Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: “Hierbij sluit ik een verbond met
jullie en je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn …”’ Het is
een daad van God: ‘Deze belofte doe ik jullie …’
Toen Abraham uit de hele mensheid gekozen was om de vader van Gods volk te
worden, werd dit ook weergegeven als een daad van de Heer alleen. De beproevingen en toetsingen bevestigen in feite dat Abraham moet leren om te wachten op
de Heer. Abraham is geen enthousiaste vrijwilliger, die erop uittrekt om uit eigen
vrije wil en op grond van eigen initiatief de Heer te dienen; hij wordt door God
geroepen en moet leren op God te vertrouwen. En Gods macht komt heel duidelijk
naar voren: ‘Ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen, met alle komende
generaties …’ (Gen. 17:7). Het initiatief ligt bij God. Hij roept en aan zijn roep wordt
gehoor gegeven.
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God heeft Israël uitgekozen; het was niet hun keus. Mozes zorgt er nadrukkelijk
voor dat Israël dit volledig begrijpt voordat zij het beloofde land binnengaan: ‘De
Heer heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft
u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd’ (Deut. 4:37). God heeft Israël geroepen.
Hij gaf hiervan een bevestiging in de Exodus, een voorbeeld van redding, dat bijna
nergens zijn weerga vindt in de geschiedenis van verlossing in het Oude Testament.
Het oprichten van een verbond met de mens en zijn nakomelingen wordt voorgesteld als een goddelijk voorrecht. God is vrij om dit verbond op te richten, en Hij is
ook vrij om het op te richten met wie Hij wil. Dit wordt aan het volk Israël voorgehouden met de bedoeling dat zij dit volledig erkennen: ‘Hij maakt zijn woorden aan
Jakob bekend, zijn wetten en voorschriften aan Israël. Met geen ander volk heeft
hij zich zo verbonden, met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd’ (Ps. 147:19-20). Deze
woorden zijn niet bedoeld om bij de Israëlieten een raciaal superioriteitsgevoel te
creëren van Gods uitverkoren volk. Zij drukken heel eenvoudig uit hoe bevoorrecht
Israël is om Gods volk te mogen zijn.
De Israëlieten zijn gezegend boven alle andere volken, en de zegen van God over
alle volken zal alleen gegeven worden door middel van Israël (zoals God aan
Abraham beloofde in Gen. 12:1-3).

Ik heb jullie uitgekozen
God neemt het initiatief. In het Nieuwe Testament wordt dit ook weer op dezelfde
manier benadrukt, want de Bijbel is één geheel. Toen de Heer Jezus zijn discipelen
aanstelde, werd dit op de volgende manier beschreven: ‘Hij ging de berg op en riep
al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem
toe’ (Mar. 3:13).
Onze Heer herinnerde zijn discipelen aan deze werkelijkheid in de nacht waarin
Hij verraden werd en door al zijn discipelen in de steek gelaten zou worden: ‘Jullie
hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg
te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht’ (Joh. 15:16). Ook al slaat iedereen op
de vlucht, Christus heeft niet de verkeerde keuze gemaakt.
Hetzelfde punt wordt nogmaals zichtbaar op de dag van Pinksteren, wanneer het
evangelie wereldwijd wordt gebracht. ‘Want voor u geldt deze belofte, evenals voor
uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal
roepen’ (Hand. 2:39). God zal zijn boodschappers uitzenden en allen die door Hem
geroepen worden, zullen komen. Mensen gaan er niet zelf op uit om een relatie met
God aan te gaan; Hij komt naar hen toe met de kracht van zijn Geest en zijn Woord
en Hij verbindt Zichzelf aan hen door Christus, zijn Zoon.
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We komen het ook herhaaldelijk tegen in de brieven van de apostelen. Paulus
schrijft: ‘God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen:
onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar
ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest’ (1 Tess. 1:4-5; zie ook
1 Kor. 1:26; Ef. 1:4). God neemt het initiatief om naar mensen toe te komen en Hij
blijft soeverein in het werken in mensen. Door de kracht van zijn Geest en Woord
brengt Hij mensen ertoe om het evangelie en de heerschappij van Christus te
aanvaarden. Zelfs als we geroepen zijn om met God samen te werken, om met vrees
en beven verder te gaan in het uitwerken van onze redding, wordt eraan toegevoegd: ‘Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt,
omdat het hem behaagt’ (Fil. 2:13).
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt op dezelfde bijbelse manier
van spreken duidelijk benadrukt dat het verlossingswerk het initiatief van God is
en te danken is aan zijn kracht. In het verbond komt de Vader naar ons toe in zijn
Zoon door de heilige Geest en alleen wanneer dit gebeurt, kunnen we metterdaad
tot Hem opklimmen. We moeten steeds meer leren om hierover in bijbelse termen
te spreken, want alleen dan wordt een goede basis gelegd voor een juist begrip van
wat God doet en hoe Hij werkt in onze levens.

God alleen de eer
In de tweede plaats wordt door middel van deze bijbelse manier van spreken alle
eer aan God gegeven. Het lijkt misschien overbodig om te stellen dat de eer God
toekomt, maar dat is het niet. De menselijke neiging om te denken dat onze verlossing op zijn minst voor een deel afhangt van wie wij zijn en wat wij doen, blijft
altijd bestaan. Er zijn mensen die vinden dat in de gereformeerde traditie aan de
menselijke verantwoordelijkheid een te kleine plaats was toebedeeld en dat die
meer aandacht moet krijgen. Zij beweren dat God slechts een relatie met ons aan
kan gaan als wij van onze kant die relatie ook willen. Het bestaan ervan hangt dan
ook voor een deel of helemaal af van de mate waarin wij die relatie accepteren.
Ik zal later meer aandacht besteden aan onze verantwoordelijkheid in dit verbond.
Het menselijke aandeel daarin vereist ongetwijfeld de juiste aandacht. Maar we
houden ons nu nog bezig met de oprichting van het verbond, niet met de aanvaarding door ons of met de voortzetting ervan in volgende generaties. God alleen sluit
het verbond. Hij vraagt ons niet eerst om toestemming en informeert er ook niet
naar of wij geïnteresseerd of geschikt zijn voor deze relatie. Hij neemt geen test af
om te zien wie bekwaam genoeg is. Hij gaat heel eenvoudig aan het werk en geeft
zijn beloften aan wie Hij maar wil.
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Mensen die door God als zijn verbondskinderen worden aangesproken en het
verbond met blijdschap aanvaarden, ervaren dit als een teken van onverdiende
genade. Zij hebben er vanuit zichzelf geen recht op. Eigenlijk is het verbazingwekkend te zien wat voor soort mensen God allemaal roept in zijn verbond. De
Israëlieten werden niet door God uitgekozen omdat zij groter waren in aantal.
Mozes herinnert Israël eraan: ‘Het is niet omdat u talrijker was dan de andere
volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal!’ (Deut. 7:7).
Israël was geen supermacht, maar een klein slavenvolk.
De keus was ook niet gebaseerd op een hogere morele standaard of een soort van
natuurlijke heiligheid die sommige volken meer zouden kunnen bezitten dan andere. Over de hooggeachte voorvaders van Israël, Abraham, Nachor en Terach, wordt
geschreven: ‘Jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat
… Ze dienden andere goden’ (Joz. 24:2). Nadat de Heer veel beledigingen van de
Israëlieten te verduren had gekregen en daarna ook getuige was geweest van de
afgodendienst met het gouden kalf bij de Horeb – vlak na de proclamatie van de
wet! – zegt Hij tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet
tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren’ (Ex. 32:9-10). God heeft zeker niet
het meest gewillige volk uitgekozen.
Vele eeuwen later zou Stefanus hetzelfde zeggen in zijn verdediging voor het
joodse Sanhedrin: ‘Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds
weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders al deden’ (Hand. 7:51). Door de
eeuwen heen is Gods volk altijd al ondankbaar, onverantwoordelijk en moeilijk
geweest. Is het vandaag ook maar enigszins anders?
Precies dezelfde punten komen we ook weer in het Nieuwe Testament tegen. De
Korintiërs waren geneigd om een hoge dunk van zichzelf en hun spirituele gaven
te hebben en daarom herinnerde Paulus hen aan hun verleden: ‘Denk eens aan uw
roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst
waren’ (1 Kor. 1:26). God roept mensen niet omdat ze geleerd, invloedrijk of van
adel zijn. Hij kijkt niet naar mogelijke verdiensten. Paulus legt uit dat God eerder
mensen kiest die dwaas en zwak zijn en veracht worden in de wereld. Daar is een
belangrijke reden voor: ‘Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen’
(1 Kor. 1:29,31). God alleen komt de eer toe voor de redding van zijn volk.
Paulus maakt dit heel duidelijk in de brief aan de Romeinen. De Joden worden niet
gered door de wet – want zij hielden zich niet aan de wet – en de heidenen werden
niet gered zonder de wet – want zij kenden de wet niet. Wij worden allemaal alleen
door geloof gerechtvaardigd. En Paulus vraagt zich af: ‘Kunnen wij ons dan nog
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ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten’ (Rom. 3:27). ‘Wil iemand zich op iets
beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen’ (1 Kor. 1:31; Ps. 44:8).

Onwaarschijnlijke kandidaten
De Heer kiest voor het aangaan van een verbond inderdaad mensen uit die er
ogenschijnlijk niet veel van terecht zullen brengen. Zou je een oude man als
Abraham met een onvruchtbare vrouw kiezen, als je iemand tot een groot volk wilt
maken (Gen. 11:30)? Vanuit menselijk oogpunt bezien komt dat nogal lachwekkend
over.
Als je een inspirerende leider zoekt om je volk tegen alle menselijke verwachtingen
in uit de slavernij te verlossen, zou je dan een vluchteling als Mozes kiezen, die zelf
allerlei uitvluchten zoekt om eronderuit te komen: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer,
maar ik ben geen goed spreker’ (Ex. 4:10)? Je zou eerder iemand kiezen met een
imposant voorkomen en met een moedig karakter, dan iemand die bekend staat als
‘een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij’
(Num. 12:3).
Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Toen Samuël een koning moest
zalven om de plaats in te nemen van de ongehoorzame Saul, moest hij eerst alle
zonen van Isaï voorbij laten gaan voordat hij uitkwam bij de jongste. En die wordt
aangewezen, terwijl hij nog maar een jongen was. ‘Het gaat niet om wat de mens
ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart’ (1 Sam.
16:7). En toen de profeet Jeremia door God werd geroepen, antwoordde hij: ‘Nee,
Heer mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong’ (Jer. 1:6). Hier zien we
opnieuw dat er geen vrijwilligers te vinden waren voor de dienst van het verbond,
dat aan de in onze ogen meest geschikte kandidaten voorbij wordt gegaan en dat
de keus valt op mensen die nauwelijks gemotiveerd of toegerust zijn voor de taak.
In het Nieuwe Testament is het niet anders. De twaalf apostelen waren over het
algemeen ongeletterde mannen uit het verachte Galilea, boerenkinkels van het
platteland zonder enig aanzien in Israël. De apostel Paulus, die als leerling aan de
voeten van Gamaliël had gezeten, één van de meest aanzienlijke leraren in Israël
uit de eerste eeuw (Hand. 22:3), was ook geen man van grote welsprekendheid
of iemand met een sterk gevoel van eigenwaarde. Hij schrijft aan de Korintiërs:
‘Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker’ (1 Kor.
2:3). Het is waar dat Paulus bijzondere openbaringen heeft gekregen (hij zegt dat
hij werd weggevoerd tot in het paradijs), maar: ‘Om te verhinderen dat ik mezelf
zou verheffen op grond van uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen, werd
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mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan’
(2 Kor. 12:7).
De apostel Paulus heeft altijd het recht en de waarheid van zijn apostolische ambt
verdedigd als dat werd aangevallen. Maar als het op zijn persoon aankwam, kende
hij zijn beperkingen: ‘Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet
duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God’
(2 Kor. 4:7).
Als het gaat over de mensen die God kiest, is dit onderliggende thema steeds
aanwezig in de uitvoering van zijn verbondswerk: ‘De Heer is hoog verheven! Naar
de nederige ziet hij om, de hoogmoedige ziet hij van verre’ (Ps. 138:6). Gelukkig zijn
de zachtmoedigen, zei onze Heer Jezus. De Heer neemt mensen in dienst die vanuit
zichzelf ongeschikt zijn voor de taak, die vaak slecht toegerust en ongemotiveerd
zijn, en vormt ze tot krachtige instrumenten voor zijn verbondswerk.
Wanneer wij soms spreken over de ‘geloofshelden’, moeten we wel goed beseffen
dat nergens in de Bijbel een mens een ‘held’ wordt genoemd, laat staan dat er ook
maar de geringste vorm van mensverheerlijking gevonden wordt. Al deze mensen,
die door God zijn uitgekozen en toegerust, worden in de eerste plaats getuigen
genoemd (Heb. 12:1), mensen die niet hun eigen kracht tentoonspreiden, maar
mensen in wiens zwakheid de kracht van God openbaar wordt. Een ‘held’ laat zijn
eigen moed en kracht zien; een ‘getuige’ vertelt niet over zichzelf, maar over een
Ander.

Veilig voor de toekomst
In de derde plaats ligt in de belijdenis dat het verbond het initiatief van God is, de
erkenning opgesloten dat de voortzetting ervan ook van God en niet van de mens
afhangt. Als het verbond op wat voor manier dan ook van ons zou afhangen, zou
het tot een mislukking gedoemd zijn. Maar het vindt zijn vastheid in het soevereine
initiatief van God en Hij maakt af waar Hij aan begonnen is.
Het is belangrijk om dit goed voor ogen te houden. Het wordt wel eens zo voorgesteld, dat God dan wel de eerste stap neemt in het oprichten van zijn verbond,
maar dat vanaf dat moment de mens het gaande moet houden. God nam het
initiatief, maar wij moeten het verder afmaken. Ook hier wil ik de grote verantwoordelijkheid die ieder verbondskind heeft, niet ontkennen – we zullen ons later bezighouden met het onderwerp van onze verantwoordelijkheid in het verbond. Waar
het hier nu om gaat, is dat God, die het initiatief neemt tot dit verbond, het ook
volmaakt. Hij komt telkens weer in actie om de verbondsrelatie te herstellen, om
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zijn volk de zo broodnodige verlossing en vernieuwing te schenken.
Op keerpunten in de geschiedenis van Gods volk, wanneer alles verloren lijkt en
de weg dood dreigt te lopen, ontdekken wij dat de Heer God beslissende stappen onderneemt om nieuwe wegen te openen en dat Hij dit doet met het oog op
het voortbestaan van zijn verbond. Hij ging een relatie aan met zijn volk, die Hij
bekrachtigde met een eed van trouw aan zijn eigen naam. Hij blijft trouw aan zijn
woord.

De naam Jahweh
In deze context ontstaat er ontzag voor de naam waarmee de Heer Zich bekend
heeft gemaakt in de tijd van Mozes. Kennis van zijn naam is onontbeerlijk voor een
juist begrip van het verbond. We lezen over de onthulling van zijn naam in Exodus
3, waar Mozes geroepen wordt om het volk Israël te leiden.
Mozes begrijpt heel goed hoe ver het volk Israël afgedwaald is van de ware dienst
aan God en hij vraagt: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de
God van hun voorouders mij gestuurd heeft en ze vragen: “Wat is de naam van die
God?” Wat moet ik dan zeggen?’ (Ex. 3:13).
We constateren dat God, toen Hij Zich bekend maakte aan Abraham, dat niet deed
met de naam Jahweh, maar met de naam El Shaddai, die we kunnen vertalen met
God de Almachtige (Gen. 17:1). In de betekenis van die naam laat God de soevereine macht, waardoor Hij al zijn beloften zal vervullen, nog eens goed tot Abraham
doordringen. God kan doen wat Hij wil, want Hij is de almachtige God.
Het zou kunnen zijn dat de naam El Shaddai nooit echt in gebruik is geweest onder
de Israëlieten. Het is hier van meer belang te beseffen dat God, wanneer Hij Zich
door Mozes aan Israël openbaart als Jahweh, dit doet om zijn trouw als de God van
het verbond te onderstrepen. Ook al heeft Israël alles misschien allang vergeten, de
Heer herinnert Zich nog wel steeds de beloftes die Hij gedaan heeft aan Abraham,
Isaak en Jakob. De reden dat God verschijnt om zijn volk te bevrijden komt voort
uit zijn trouw aan zijn verbond. De aandacht gaat niet uit naar de verdienste van
Israël, maar naar de belofte van God.
De naam Jahweh komt van het werkwoord ‘zijn’ en kan vertaald worden als: ‘Ik
ben’ of: ‘Ik ben die Ik ben’ of misschien: ‘Ik ben die er zijn zal’. Deze naam bevestigt
de identiteit van God als de enig levende God. In tegenstelling tot goden van andere volken, die tot de afgoden behoren, is Hij de enige, ware God, die handelt in het
welzijn van zijn volk. ‘Ik ben’ impliceert dat al die anderen geen goden zijn, in feite
zelfs niet echt bestaan. Het kan zelfs zijn dat demonen een rol spelen bij het dienen
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van de afgoden (1 Kor. 10:19-22), maar demonen hebben geen goddelijke macht.
De naam Jahweh is ook het bewijs dat de levende God Iemand is die niet verandert: ‘Ik ben die ik ben’ betekent: Ik ben trouw, betrouwbaar en Ik vergeet nooit
mijn verbond. De goden van de andere volken zijn niet te vertrouwen en zij hebben
nooit een verbond gesloten met hun volgelingen. In heidense godsdiensten zijn
mensen overgeleverd aan de willekeur van onbekende goden die de ene dag dit
zeggen, maar de volgende dag iets anders doen. De goden zijn niet loyaal tegenover hun onderdanen en moeten altijd eerst tevreden gesteld worden voordat ze
een gunst verlenen. Heidenen weten het maar al te goed: je kunt de goden niet
echt vertrouwen; je kunt beter zo ver mogelijk bij hen uit de buurt blijven. Heidenen
liggen altijd overhoop met hun goden.
Maar de Heer is een echte God en trouw aan zijn beloften; zijn volk kan op Hem
vertrouwen. Hij blijft altijd dezelfde, niet in de filosofische zin dat Hij nooit door
iets geraakt wordt, maar in die zin dat Hij altijd trouw blijft aan Zichzelf, aan zijn
Woord. Daarom bekrachtigt de naam Jahweh de identiteit van de Heer God als de
God van het verbond.
Zie ook Exodus 3:15: Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De Heer heeft mij
gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en
de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam
wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.”’
Het is belangrijk duidelijk op te merken dat ‘trouw’ een van de belangrijkste woorden is die verbonden zijn met de naam van God. Het Hebreeuwse woord dat hier
gebruikt wordt, chesed, kan heel veel dingen betekenen, zoals liefde, vriendelijkheid
en genade, maar er zit altijd een aspect in opgesloten van de trouw van God aan
zijn gegeven woord, aan zijn verbond. Daarin zit de diepte van het refrein van de
lof van Israël: ‘Loof de Heer, want Hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw (chesed).’
De God die het verbond heeft opgericht, bevestigt dit en blijft het trouw. Daarom is
er altijd een toekomst voor gehoorzame kinderen van God.

De zekerheid van het verbond
Het volk Israël mocht altijd rekenen op Gods trouw aan zijn verbond. Dit betekende
geen automatische garantie die een positief antwoord van Israël overbodig maakte.
Maar ook hier ligt de nadruk weer op het feit dat deze trouw niet gebaseerd is op
handelingen van mensen, maar op Gods eigen belofte.
Ook in het Nieuwe Testament wordt dit punt van zekerheid benadrukt. In de brief
aan de Hebreeën lezen we dat God zijn beloften aan Abraham gaf onder ede. ‘Toen
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God aan Abraham zijn belofte deed, kon Hij bij niemand zweren die hoger was dan
hijzelf, en dus zwoer hij bij zichzelf: “Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven”’ (Heb. 6:13-14). De Heer God had een bedoeling met die eed. Er
staat: ‘Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast
zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant’ (Heb.
6:17). God legde een eed af: Hij is heel serieus in de relatie met zijn volk!
En dit is niet iets dat alleen gold onder het oude verbond. De schrijver van de brief
aan de Hebreeën past deze zekerheid in alle vrijmoedigheid toe op de nieuwtestamentische kerk: ‘Met deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat God liegt
– heeft hij ons krachtig moed willen inspreken. Onze toevlucht is vast te houden
aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt’ (Heb. 6:18). Onze zekerheid is
onder het nieuwe verbond op geen enkele manier minder dan tijdens het oude
verbond. Die is zelfs groter, omdat we daarna niet meer leven onder het (tijdelijke)
priesterschap van Aäron, maar onder onze Heer Jezus Christus, die priester is voor
altijd naar de (eeuwige) orde van Melchisedek!
De zekerheid van Gods verbond en zijn beloften ligt in God zelf, in zijn eigen eed en
woord, in de diepe betekenis van de naam Jahweh en in Jezus Christus, de bemiddelaar van een beter verbond.

Jezus en de naam Jahweh
Op dit punt aangekomen is het ook van belang om te zien hoe onze Heer Jezus de
naam Jahweh (‘Ik ben’) op Zichzelf toepast en daarmee aantoont dat het verbond
in Hem zijn uiteindelijke zekerheid vindt. Christus gebruikt heel vaak de uitdrukking
‘Ik ben …’, gevolgd door verschillende verstrekkende uitspraken: Ik ben het brood
dat leven geeft (Joh. 6:35). Ik ben het licht voor de wereld (Joh. 8:12; 9:5). Ik ben
de goede herder (Joh. 10:11v). Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25). Ik
ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14:6). Ik ben de ware wijnstok (Joh.
15:1). Al deze uitdrukkingen worden omsloten door de onmiskenbare manier
waarop Christus Zich bekend maakt: Ik ben de Zoon van de levende God en op
grond daarvan goddelijk! Alleen Jahweh zou op deze manier over Zichzelf kunnen
spreken.
Deze uitspraak kwam heel duidelijk naar voren in de discussie tussen Christus en
de joodse leiders over zijn afkomst en gezag (Joh. 8). Als onze Heer van Zichzelf
getuigt dat Hij ‘het licht voor de wereld’ (vs. 12) is, waarschuwen de Joden Hem
om niet zijn eigen getuige te zijn. Jezus spreekt dan over zijn Vader, die samen met
Hem getuigt en Hij legt uit dat Hij van boven is gekomen en dat Hij alleen hen
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kan bevrijden. De Joden antwoorden dan dat zij als nakomelingen van Abraham
nooit iemands slaaf geweest zijn. Maar Christus waarschuwt hen dat zij, als zij echt
kinderen van Abraham waren, zich niet zouden gedragen zoals ze nu deden, want
zij wilden Hem doden. Dan openbaart de Heer dat Hij meer is dan Abraham. De
Joden bespotten Hem door te zeggen: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham
gezien hebben?’ Maar de Heer antwoordt: ‘Waarachtig, ik verzeker u, van voordat
Abraham er was, ben ik er’ (Joh. 8:58).
De Heer Jezus zegt niet: ‘Ik was’ of: ‘Ik zal zijn’, maar ‘Ik ben’, en zegt hiermee dat
de naam van God van toepassing is op Hemzelf en dat Hij daardoor aanspraak
maakt op alles wat goddelijk is. Het is geen wonder dat de Joden daarom stenen
oprapen om Hem te kunnen doden, want als het niet waar is wat Hij zegt, is het
een grove godslastering die de dood verdient.
Maar het is waar. Jezus Christus is volledig en echt goddelijk, en Hij kwam op aarde
om door zijn unieke offer aan het kruis het verbond met God voor altijd te bevestigen met zijn eigen bloed, dat de verzoening is van onze zonden. In Hem vindt de
realiteit van het verbond zijn volkomen vervulling en afronding.

God maakt af waar Hij aan begint
Door Gods trouw aan zijn verbond kunnen wij er altijd zeker van zijn, dat Hij het
werk waar Hij aan begonnen is, af zal maken. Israël werd daar steeds opnieuw van
verzekerd en leerde erover te zingen. Ondanks alle beproevingen en moeiten van
het leven mogen ook wij zeggen en bidden: ‘De Heer zal mij altijd beschermen.
Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los’ (Ps. 138:8).
De profeet Jesaja kon Israël ook bemoedigen en troosten met de kennis dat God
af zal maken waar Hij aan begon. Ik denk hierbij aan Jesaja 46:8-10: ‘Neem dit ter
harte, zondaars, verman je, kom tot inkeer! Denk terug aan wat eertijds is gebeurd.
Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het begin
al het einde aankondigde en lang van tevoren wist wat nog gebeuren moest. Die
zegt: “Wat ik besluit wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.”’
Gods doel wordt altijd bereikt.
Bij de profeten (vooral bij Jesaja en Jeremia) komen we vaak de gedachte tegen
van een rest die gespaard wordt en terugkomt uit de ballingschap. Gods toorn over
de voortdurende ongehoorzaamheid van zijn volk – hun volharding in de zonde –
is rechtvaardig en streng, maar toch bewaart en herstelt Hij, in zijn genade en op
grond van zijn verbond, een rest van waaruit Hij opnieuw zijn volk wil bouwen.
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Wanneer God recht heeft gesproken en zijn volk heeft gezuiverd, zal ‘een rest terugkeren naar de sterke God, de rest die van Jakob is overgebleven’ (Jes. 10:21). Er zijn
veel slachtoffers; slechts een rest komt terug, maar de Heer vervolgt in zijn genade
de lijn van zijn verbond.
Het verbond is geen tijdelijke aangelegenheid; het duurt eeuwig (Ps. 103:17: ‘van
eeuwigheid tot eeuwigheid’). Dat is net zoals God ook al tegen Abraham sprak: ‘Ik
sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties,
een eeuwig verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’ (Gen. 17:7).
Het verbond is gesloten en wordt in stand gehouden door Gods kracht en trouw.
Het is eeuwigdurend, omdat God eeuwig is. Het blijft, omdat God trouw is. Het is
heel opmerkelijk hoe vaak en duidelijk we deze verklaring in de Bijbel tegenkomen.
De situatie in het Nieuwe Testament is ook nu weer niet anders. God is niet veranderd: Hij is nog steeds de eeuwige God en zijn verbond duurt nog steeds tot in
eeuwigheid. Als er al iets is veranderd, is het wel dat de beloften nog meer zekerheid bevatten nu Christus uit de dood is opgestaan, en hel en graf heeft overwonnen. De Heer Jezus beloofde, kort voor zijn hemelvaart: ‘En houd dit voor ogen: ik
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Mat. 28:20). Dit
wordt ook werkelijkheid in de uitstorting en voortdurende aanwezigheid van de
heilige Geest: ‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont
in jullie en zal in jullie blijven’ (Joh. 14:16-17).
Daarom kan Paulus, wanneer het aankomt op de zekerheid van het geloof, aan de
Filippenzen deze geweldige woorden schrijven: ‘Ik dank mijn God altijd wanneer ik
aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u
vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook
zal voltooien op de dag van Christus Jezus’ (Fil. 1:3-6). God maakt af waar Hij aan
begint; dat geldt ook voor zijn volk in Filippi.

Jezus: grondlegger en voltooier van ons geloof
Dit alles vindt zijn hoogtepunt en kern in Jezus Christus. Wanneer de schrijver van
de brief aan de Hebreeën spreekt over de grote(re) rijkdom die Gods volk heeft in
het Nieuwe Testament, spreekt hij over de Heer Jezus Christus. De Heer is meer dan
de engelen, groter dan Mozes, de enige en eeuwige hogepriester van een nieuw
verbond en het enige offer voor ons allemaal. In Hebreeën 12:2 wordt onze Heer de
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‘grondlegger en voltooier van ons geloof’ genoemd.
Het is heel opvallend dat we, na de lange en indrukwekkende lijst van gelovigen en
hun vruchten van geloof, helemaal niet opgeroepen worden om naar deze geloofsgetuigen op te zien als voorbeeld en hoop voor onszelf, maar dat er tegen ons
wordt gezegd: ‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger
en voltooier van ons geloof ‘ (Heb. 12:2). Hij is de bemiddelaar en de zekerheid van
het nieuwe verbond, en we moeten van begin tot eind onze blik op Hem richten.
Voordat we dit eerste hoofdstuk gaan besluiten, willen we deze belangrijke woorden grondlegger en voltooier nog wat nader bekijken, want zij maken duidelijk dat
de hele (verbonds)relatie met God nu is gegrondvest in Christus en door Hem wordt
gevoed en voltooid. Net zoals van Jahweh wordt gezegd dat Hij de eerste en de
laatste is, wordt van Christus gezegd dat Hij de grondlegger en de voltooier is, de
alfa en de omega, het begin en het einde (zie ook Op. 22:12-13).
Christus wordt in eerste instantie de grondlegger van ons geloof genoemd. In
Hebreeën 10:2 wordt Hij (in ruimere zin) de bereider van onze redding genoemd.
Het woord ‘grondlegger’ komt maar vier keer voor in het Nieuwe Testament, tweemaal in deze brief aan de Hebreeën en tweemaal in Handelingen, waar Christus
de weg naar het leven wordt genoemd. Het wordt soms vertaald als ‘pionier’ of
‘wegbereider’, iemand die vooruit gaat om de weg te banen. Hij heeft het verbond
mogelijk gemaakt, Hij heeft het beveiligd door zijn lijden en dood, en is ons voorgegaan naar de hemel. Daar zit Hij aan de rechterhand van God en bewerkt het
geloof in ons, zodat wij Hem door dit geloof mogen volgen naar waar Hij nu is.
Christus is degene die het geloof geeft dat nodig is om Hem te volgen. Het initiatief komt van de Heer. Tegelijkertijd wordt Christus de ‘voltooier’ van het geloof
genoemd. Het woord dat hier wordt gebruikt, wijst naar het bereiken van een
doel dat ons voorgehouden wordt. De schrijver heeft verwezen naar ‘de wedstrijd
lopen die voor ons ligt’ (Heb. 12:1). Wij moeten een uitgezette koers volgen. Het
is Christus die ons de energie geeft om aan de wedstrijd te beginnen, zodat we de
uitdaging aankunnen. Het is dezelfde Christus, die tijdens het lopen van deze moeilijke wedstrijd bij ons blijft en ons over de eindstreep helpt. En dan mogen wij tot
slot Hem de eer geven voor onze daden.

Een doorgaande lijn
We hebben gezien dat de Bijbel ons consequent voorhoudt dat God het initiatief
neemt en op soevereine wijze zijn verbond sluit met wie Hij ook maar kiest. Als de
Heer een verbond sluit, blijft Hij daaraan trouw en houdt het volledig in ere.
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Het grote initiatief van God vindt zijn vervulling en voltooiing in Jezus Christus,
de enige bemiddelaar tussen God en mensen (1 Tim. 2:5). Onze zekerheid ligt niet
in onze eigen zwakke, menselijke pogingen, maar in het soevereine initiatief en
volmaakte werk van God in Christus. Dit moet altijd het uitgangspunt zijn en blijven in onze discussies over het verbond.
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2 Wat is een verbond?
Nu we hebben gezien hoe het verbond door het soevereine initiatief van God tot
stand is gekomen, zullen we vervolgens proberen te begrijpen waaruit dit verbond
bestaat en wat de inhoud ervan is. Het woord verbond zelf betekent heel eenvoudig
een officiële verbintenis of overeenkomst die door twee (of meer) partijen wordt
aangegaan, en waaraan die partijen zich vanaf dat moment dienen te houden. Een
verbond is bedoeld voor het welzijn van alle betrokkenen en het bevat naast verantwoordelijkheden ook bepaalde privileges. Het is het bijzondere samenspel van
beloften en verplichtingen, dat het verbond van God tot zo’n prachtige verbintenis
maakt.
Het is daarbij van groot belang om in gedachten te blijven houden dat God er
behagen in schiep om een verbond met ons aan te gaan en formeel bepaalde
verplichtingen op Zich te nemen. Onze genadige God is niet bang voor een
persoonlijke verbintenis. Hij vraagt dezelfde betrokkenheid van ons.

Een verbond is een bindende overeenkomst
Het eerste en meest fundamentele verbond waarover we in de Bijbel lezen, is het
verbond tussen God en zijn volk. We lezen ook over verbonden die gesloten worden
tussen mensen onderling, maar die zijn niet meer dan een afspiegeling van het
verbond dat God sloot met ons. De oorsprong van het Hebreeuwse woord voor
verbond, berith, is onduidelijk, maar het bevat een sterke gevoelswaarde van loyaliteit aan elkaar. Het Griekse woord diatheke, dat in de Septuagint gebruikt wordt
om berith te vertalen, duidt op een wettelijk verbond waaraan beide partijen door
een eed zijn gebonden. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat in het
Nieuwe Testament niet het gangbare woord voor verbond, syntheke, wordt gebruikt,
maar het woord diatheke, om de indruk te vermijden dat de partners in het verbond
gelijkwaardig zijn. God sluit op soevereine wijze zijn verbond met de mensen die Hij
heeft geroepen.
Een belangrijk voorbeeld hiervan is het huwelijk, de meest intieme menselijke
relatie, die in Maleachi 2:10 het ‘huwelijksverbond’ wordt genoemd. De eenheid
tussen man en vrouw wordt later door Paulus ‘een groot mysterie’ genoemd, omdat
het ons iets van de eenheid tussen Christus en de kerk laat zien (Ef. 5:32). God
beschouwt een verbond als een overeenkomst waaraan je je dient te houden. Van
Hem leren we de regels voor onze relaties.
Het verbond vestigt, als een bindende overeenkomst tussen twee (of meer) partijen,
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een bepaalde orde. Het maakt een eind aan onzekerheid en leidt tot een situatie
van loyaliteit en vertrouwen. Dat is tenminste het doel. Specifiek genoemde voorrechten en plichten worden officieel erkend. Wanneer we over het verbond spreken,
is het belangrijk om dit wettelijke, officiële karakter te erkennen. Soms wordt het
bijvoeglijke naamwoord gerechtelijk gebruikt met betrekking tot het verbond, om
aan te tonen dat het onpartijdig (rechtmatig) is gesloten en volledig bindend is
voor alle partijen.
Een verbond tussen mensen wordt gesloten om geschillen tussen twee partijen op
te lossen, of loyaliteit en betrouwbaarheid te bevestigen. Zo sluiten Jakob en Laban
een verbond, om wat voor verschillen er mogelijk in de toekomst ook maar tussen
hen zouden ontstaan, op te kunnen lossen, en zij verbinden zich ertoe om elkaar
nooit leed te berokkenen (Gen. 31).
David en Jonatan, om een ander voorbeeld te noemen, sluiten een verbond om
er zeker van te zijn dat ze in de diepgaande crisis met koning Saul altijd op elkaar
kunnen rekenen. In werkelijkheid hebben zij dit verbond niet nodig, want hun
wederzijdse liefde spreekt voor zich, maar hun gelofte vóór God is meer dan hun
band van liefde voor elkaar.
Het aangaan van een verbond is een belangrijke en plechtige aangelegenheid. We
beginnen met het noemen van de volgende belangrijkste kenmerken. Ten eerste
wordt een duidelijk teken afgegeven of wordt een gedenkteken opgericht om
de gebeurtenis een officiële status te verlenen. Een belangrijk gegeven hierbij is
dat het altijd de functie van het teken is om te wijzen op het wettige en officiële
karakter van het verbond. In de tweede plaats worden er bepalingen (of overeenkomsten) opgesteld waaraan beide partijen in het verbond zich vanaf dat moment
dienen te houden. Als derde onderdeel wordt een eed gezworen in naam van de
Heer. Dat betekent dat God zelf getuige is van de gebeurtenis en dat Hij ervoor zal
zorgen dat het verbond wordt gehouden. Zoals Laban zegt: ‘… dan is God getuige
van wat jij en ik doen’ (Gen. 31:50). Tot slot wordt er dan een offer gebracht en een
maaltijd gehouden om de gemeenschappelijke band die de partners nu met elkaar
hebben, te verzegelen.

Een verbond mag niet worden verbroken
Met een verbond wordt een duurzame relatie bedoeld, die niet mag worden verbroken. Wanneer het de gewoonte zou worden om een verbond te verbreken, zou de
hele structuur van de maatschappij aangetast worden en zou een chaos dreigen
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te ontstaan. Het sociale aspect is des te meer van belang, omdat een verbond over
het algemeen niet gesloten wordt tussen verwanten, maar met mensen met wie
geen natuurlijke banden bestaan. Een verbond met familieleden is meestal niet
noodzakelijk, want tussen hen bestaat reeds een bloedband. Het kenmerkende van
een verbond is dat het gesloten wordt met personen met wie eerder geen relatie
bestond.
Binnen het kader van een verbond wordt aandacht geschonken aan veel aspecten
van de maatschappij. De wederzijdse verplichtingen en de volledige samenhang
van het leven zijn opgenomen in de verbonden die zijn gesloten. Wij moeten op
elkaar kunnen vertrouwen op grond van de gedane beloften. Wanneer dit niet meer
het geval is, ontstaat er een situatie in de maatschappij, zoals die op de volgende
manier wordt weergegeven: ‘Wat kan een rechtvaardige anders doen, als de grond
onder alles wegzinkt?’ (Ps. 11:3).
Een verbond is zo sterk dat het de dood overstijgt en van kracht blijft door de generaties heen. Dit is niet zomaar iets van ondergeschikt belang, maar neemt daarentegen een centrale plaats in bij het begrip verbond. De verplichtingen en voorrechten
van de vorige generatie worden erkend en gaan over op de volgende generatie.
Op die manier houdt een verbond de generaties bij elkaar en is het een constante
factor in een voortdurend veranderende wereld.
Een voorbeeld van de doorwerking van een verbond in volgende generaties is het
verdrag dat tussen Israël en de Gibeonieten werd gesloten. De Gibeonieten zagen
heel goed in dat zij Israël niet met geweld zouden kunnen weerstaan. Hun bestaan
als volk werd bedreigd. Daarom namen zij hun toevlucht tot een list. Zij slaagden
erin Jozua en de oudsten van Israël ertoe te verleiden een verdrag (letterlijk: een
verbond) met hen te sluiten. Later, toen het de Israëlieten duidelijk werd dat zij
bedrogen waren en de mensen mopperden tegen hun leiders, antwoordden de
oudsten: ‘We hebben het hun gezworen bij de Heer, de God van Israël, dus we
kunnen ze niets doen’ (Joz. 9:19). Het verbond met de Gibeonieten en hun nakomelingen moest worden nagekomen. Het feit dat het door bedrog tot stand was gekomen, maakte het niet ongeldig. De Gibeonieten mochten niet van bedrog worden
beschuldigd, want zij handelden uit zelfverdediging; Israël werd verantwoordelijk
gehouden voor eigen onoplettendheid, want zij ‘verzuimden de Heer om raad te
vragen’ (Joz. 9:14). De afgelegde eed is nog steeds van kracht (Num. 30:2;
Klaagl. 5:4-5).
Mensen die een verbond aangaan, zijn elkaar duurzame loyaliteit verschuldigd en
moeten elkaar altijd vriendelijkheid en trouw betonen. Denk maar aan het woord
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chesed, dat ik eerder noemde. God past het toe op Zichzelf, maar het is ook op ons
van toepassing. Telkens weer moeten mensen die een verbond hebben gesloten,
genadig met elkaar omgaan, want dat is ook de manier waarop God zijn volk altijd
heeft behandeld.
Omdat het verbond een relatie is die niet verbroken mag worden, kan het volk van
God Hem altijd vertrouwen. Israël kon dan ook zeker zijn van de trouw van God
en werd aangemoedigd om van zijn genade te zingen: ‘Mogen velen het zien en
vertrouwen op de Heer’ (Ps. 40:4). Ook in tijden waarin het dreigende oordeel van
God werd afgekondigd, konden de profeten de rechtvaardigen blijven oproepen
om voortdurend op God te blijven vertrouwen. Hij zou zijn verbond niet verlaten:
‘Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is’ (Jer. 17:7).
Psalm 90 benadrukt heel duidelijk dat het verbond van God door de eeuwen heen
blijft bestaan als een duurzame relatie: ‘Heer, u bent ons een toevlucht geweest van
geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had
gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid’ (vs. 1 en 2). Het is geen
wonder dat deze psalm een voorkeur geniet bij Gods kinderen en vaak gelezen wordt
wanneer wij met het verstrijken van de tijd, bijvoorbeeld op oudejaarsavond, worden
geconfronteerd. Ook al verandert alles en vliegt de tijd voorbij, God blijft altijd
dezelfde voor zijn volk. Wij hebben een eeuwig, onveranderlijk verbond met Hem!
In het Nieuwe Testament wordt de diepte van dit vertrouwen nog versterkt door
Jezus Christus. ‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we
hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw’ (Heb. 10:23). Wij mogen
vrijmoedig en met zelfvertrouwen tot God naderen (Ef. 3:12; Heb. 4:16), want
wij hebben een volmaakte hogepriester in Christus, die het grote offer voor onze
zonden heeft gebracht.
De woorden ‘vertrouwen’ en ‘zelfvertrouwen’ zijn in het Hebreeuws van oorsprong
verwant aan het woord amen. Het verbond is zo’n sterke relatie, dat het volk van
God er altijd amen op kan zeggen en in geloof zijn recht kan doen gelden op wat
God heeft beloofd. Zo kan de apostel Paulus schrijven: ‘In hem worden alle beloften
van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods
eer’ (2 Kor. 1:20).

Een verbond brengt vrede
Het resultaat van een verbond is dat het een eind maakt aan vijandigheid en onzekerheid en leidt tot een toestand van vrede. Het Hebreeuwse woord voor vrede,
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shalom, geeft duidelijk weer wat die verbondsrelatie inhoudt. Vrede is de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van leven. Alleen wanneer er vrede heerst,
kan het leven tot bloei komen en kunnen we ervan genieten.
Het woord vrede betekent meer dan enkel een gebrek aan vijandigheid of het
ontbreken van oorlog. Vrede heeft te maken met heelheid en welzijn, welvaart en
overvloed. Er kan alleen maar vrede zijn als alles goed is, als alles functioneert zoals
het behoort en wanneer door iedereen aan alle verplichtingen wordt voldaan.
Dit element van vrede is zo belangrijk dat de Heer bij verschillende gelegenheden
de uitdrukking ‘mijn verbond van vrede’ gebruikt. Wanneer Pinechas, de kleinzoon
van Aäron, een Israëlitische man en een Midjanitische vrouw doodt, die op heterdaad betrapt waren in hun overspel, en daarmee een eind maakt aan de plaag
die het kamp van Israël teisterde, zegt de Heer: ‘Maak daarom bekend dat ik een
vriendschapsverbond met hem sluit … omdat hij voor zijn God is opgekomen en
verzoening voor de Israëlieten bewerkt heeft’ (Num. 25:12-13).
In Jesaja 54:10 lezen we: ‘Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen,
mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar
– zegt de Heer, die zich over je ontfermt.’ De term vredesverbond komt vaak voor in
situaties waar de Heer ermee ophoudt om zijn volk voor hun zonden te straffen en
hun opnieuw zijn liefdevolle vriendelijkheid (chesed) toont. Er komt een eind aan
de toestand van vijandschap tussen Hem en zijn volk door waarlijke verzoening en
vernieuwing. God streeft naar vrede met en voor zijn volk.
Dit vredesverbond verwijst vooral naar het reddingswerk van God door Jezus
Christus. Ezechiël 34, bijvoorbeeld, spreekt van de beëindiging van een tijd van
uitbuiting en plundering door valse herders, en van beloften dat de Heer zelf een
nieuwe tijd van welvaart zal bewerkstelligen: ‘Ik zal een andere herder over ze
aanstellen, een die ze wél zal weiden: David: mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal
hun herder zijn. Ik, de Heer, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst. Ik,
de Heer heb gesproken. Ik zal een vredesverbond met ze sluiten, ik zal het land vrij
van wilde dieren maken, zodat ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen en in de
bossen onbezorgd kunnen slapen’ (Ez. 34:23-25).
Hetzelfde element komt terug in Ezechiël 37, waar de volledige wederopbouw en
eenwording van Israël worden beschreven zoals die plaats zullen vinden ‘onder
mijn dienaar David’, die voor altijd prins van Israël zal zijn. En dan lezen we in de
verzen 26 en 27: ‘Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal
duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom
zal voor altijd in hun midden staan. Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij
zullen mijn volk zijn.’
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Een punt van belang is hier dat deze passage uit Ezechiël later, in Johannes 10,
op Christus zelf wordt toegepast. ‘Mijn dienaar David’ wordt hier de grote Zoon
van David, die het vredesverbond zal oprichten. Daarom kan de engel tegen Maria
zeggen over het kind dat zij ter wereld zal brengen: ‘Hij zal een groot man worden
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon
van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen’ (Luc. 1:32-33).
Dit alles wijst ook vooruit naar de terugkeer van onze Heer in heerlijkheid, wanneer
wij getuige mogen zijn van de volledige vervulling van de belofte. ‘Gods woonplaats is onder de volken, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God
zelf zal als hun God bij hen zijn’ (Op. 21:3). De uitdrukking vredesverbond leidt
ons uiteindelijk naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar wij voor altijd
van volmaakte vrede en gelukzaligheid zullen genieten. In de Bijbel wordt steeds
opnieuw verwezen naar het nieuwe Jeruzalem. Het is in ieder geval duidelijk dat
zowel de termen ‘eeuwig’ als ‘vrede’ door alle tijden heen op het verbond met God
van toepassing zijn. Het verbond verwacht en ziet uit naar de grote en definitieve
vrede die uiteindelijk door Christus zal worden bewerkstelligd en daarna voor altijd
genoten zal worden door het hele volk van God.

De volmaakte priesterlijke zegen
In het woord vrede zit de beschrijving van een harmonieuze maatschappij, waarin
iedereen vol overgave en in liefde zijn plicht doet, en waar het hele leven wordt
gezegend. Deze vrede is de zegen die voortkomt uit het verbond van God. In dit
licht kunnen wij ook begrijpen waarom een koor van engelen in de nacht waarin
Christus geboren wordt, zingt van vrede, want nu is de Prins van Vrede gekomen!
Het grote geschenk dat Jezus Christus zal geven, is eeuwige vrede tussen God en
zijn volk door zijn offer aan het kruis. Het is Christus die na zijn unieke offer aan zijn
discipelen kan verschijnen en zeggen: ‘Ik wens jullie vrede!’ (Joh. 20:19,21). Ik kom
later nog op deze passage terug.
Om diezelfde reden kunnen de apostelen in hun prediking ondubbelzinnig verklaren: ‘Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven
in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus’ (Rom. 5:1). Het is een vrede ‘die
alle verstand te boven gaat’ (Fil. 4:7). Het hoogtepunt van de priesterzegen van
oudsher, ‘moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’ (Num. 6:2226) vindt sterk en volledig zijn weerklank in de apostolische begroeting en zegen:
‘Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer’ (Ef. 1:2).
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Het verbond: een definitie
Al dit achtergrondmateriaal maakt het ons mogelijk een definitie te geven van het
verbond dat God heeft gesloten met zijn volk. Het is niet in de eerste plaats een
formeel contract, maar een levende relatie waarin de twee betrokken partijen, God
en zijn volk, voortdurend wederzijds met elkaar bezig zijn. Misschien worden de
meest duidelijke bijbelse uitspraken hierover gevonden in Deuteronomium 26:1719: ‘Vandaag hebt u de Heer verzekerd dat Hij uw God zal zijn, dat u de weg zult
volgen die hij u wijst, en dat u zijn wetten, geboden en regels zult naleven en hem
gehoorzaam zult zijn. Vandaag heeft de Heer u verzekerd dat u, zoals hij u heeft
beloofd, zijn volk zult zijn, zijn kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven. Hij
zal u hoog verheffen boven alle volken die hij geschapen heeft. U zult lof oogsten
en met roem overladen worden. U zult het volk zijn dat aan de Heer, uw God, is
gewijd, zoals hij heeft beloofd.’
Het Nieuwe Testament spreekt in soortgelijke termen over de kerk als eigendom van
God: ‘als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost
zullen worden, tot eer van Gods grootheid’ (Ef. 1:14); als een heilige natie: ‘Maar u
bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een
volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die
u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’ (1 Petr. 2:9); als
een koninkrijk van priesters: ‘U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd
en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde’ (Op. 5:10).
De apostel Paulus schrijft dat Christus ‘zich voor ons heeft gegeven om ons van alle
zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om
het goede te doen’ (Tit. 2:14). De kerk is Gods eigen volk, Gods eigendom, een volk
dat echt Gods volk wil zijn, een koninkrijk waarin iedereen priester is, onderdaan
van God en aan Hem toegewijd.
Daarom (om de vorige definitie verder uit te werken), is het verbond een levende
liefdesrelatie tussen God en zijn volk, waarin de Heer verklaart dat Hij onze God is
die voor ons zal zorgen, en waarin wij verklaren dat wij zijn volk zijn, dat Hem met
vreugde zal dienen in overeenstemming met zijn Woord.
Het verbond heeft deze inhoud: Ik ben uw God; wij zijn uw volk!
Wat hier staat, is slechts een eenvoudige definitie. Vele belangrijke aspecten, vooral
vanuit christologisch gezichtspunt, zouden moeten worden toegevoegd om het
beeld volledig te maken. Maar wij moeten heel eenvoudig bij het begin beginnen:
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het verbond is een levende liefdesrelatie tussen God en zijn volk.
Ik ben uw God. De Heer moet erkend en gediend worden als de levende God. Die
mensen, die een plaats gekregen hebben binnen zijn verbond, moeten Hem liefhebben.
Wij zijn uw volk. Wij moeten op een manier leven die in overeenstemming is met
zijn geboden, zodat Hij oprecht en volledig door ons wordt geëerd. Het moet een
levende relatie zijn. Dan zal het ook een duurzame relatie zijn.

Christus in het middelpunt
In de jaren ’40 van de vorige eeuw werd een definitie van het genadeverbond
gegeven door prof. dr. S. Greijdanus, hoogleraar Nieuwe Testament aan de
Theologische Hogeschool te Kampen. Het kan nuttig zijn om van deze definitie
kennis te nemen. Greijdanus schrijft: ‘Onder Gods genadeverbond verstaan we: de
genadige beschikking van God over, voor en met de gevallen en zondaar geworden
mens, tot zijn wederoprichting en herstelling in eeuwige, zalige staat, door schenking en zending van Zijn eniggeboren Zoon in onze natuur en in de staat van onze
schuld en de toestand van onze ellende, – gelijk Hij die afkondigde in het Paradijs,
als Verbond gaf aan Abraham, opnieuw schonk en verordende aan en voor Israëls
volk bij de Sinaï, steeds de eeuwen door handhaafde tegenover dat volk van Israël
in de onverbreekbare samenhang van belofte en eis, en eindelijk als onherroepelijk heeft uitgelegd in de arbeid der verzoening en verlossing van de door Hem
gegeven Middelaar van dit Verbond, de Heer Christus de Zoon van God, gekomen
in ons vlees, gestorven voor onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking,
Verwerver van al het heil van dat Verbond, dat Hij ook uitdeelt of toepast door zijn
Heilige Geest’ (citaat uit: J. Kamphuis, Een eeuwig verbond, p. 88,89).
Geschreven in de stijl die typerend is voor die tijd, komt deze definitie vandaag
nogal langdradig over, maar er zijn bepaalde elementen die Greijdanus wel moest
opnemen, omdat zij een rol speelden in de discussies uit die tijd over het verbond
(en de heilige doop). Ik vraag me soms af, of het juist is om over het verbond in
formele termen te spreken als een besluit. Het is waar dat het verbond rust op een
goddelijk besluit, maar ik geef de voorkeur aan het woord relatie, omdat dit meer
recht doet aan de dynamiek van het verbond.
Hoe het ook zij, de definitie van Greijdanus is om twee redenen belangrijk. In de
eerste plaats moeten we er goede nota van nemen hoe deze definitie de eervolle
positie van Christus als middelaar beklemtoont. Christus, die God met zijn volk
verenigt, staat in het middelpunt van de geschiedenis van het verbond. En in de
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tweede plaats zien wij hoe Greijdanus zowel continuïteit als vooruitgang in de
geschiedenis van het verbond benadrukt. Het is één en hetzelfde verbond, maar in
dat verbond worden verschillende beschikkingen toegevoegd, elke nieuwe versie is
rijker dan die eraan voorafgaat. In een volgend hoofdstuk zullen wij deze belangrijke aspecten nader bekijken.

Een verbondsvolk
Wij willen er hier nogmaals de aandacht op vestigen dat God geen verbond sluit
met één enkele persoon of met geselecteerde individuele mensen. Wanneer het
verbond in zijn naam met iemand wordt gesloten, omvat het altijd uitdrukkelijk zijn
familie, zijn verwanten, ja, al zijn nakomelingen. Al in het begin zei God tegen de
mens: ‘Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u …’, en het is duidelijk dat de beloften
en de eisen die aan Adam worden gegeven, ook gelden voor toekomstige generaties. De mens moet God dienen door heerschappij over de aarde uit te oefenen, en
God zal in de behoeften van de mens en zijn kinderen voorzien. In dit opzicht is het
verbond van God een verreikend verbond: het overschrijdt persoonlijke grenzen en
begrenzingen in tijd.
Dit is duidelijk te zien aan de manier waarop God handelt met Adam en Eva in het
paradijs. In de tijd van de zondvloed wordt het opnieuw zichtbaar in de beloften
die aan Noach worden gegeven. Wij zien het ook weer terugkomen, wanneer bij
de roeping van Abraham het verbond tot hem en zijn geslacht wordt beperkt, net
zoals wanneer het vernieuwd wordt bij de Sinaï en het leven in het verbond wordt
beschermd door de wetgeving. God verzamelt een volk voor Zichzelf, dat Hij uit
alle andere volken heeft uitgekozen en dat verplichtingen heeft naar Hem toe,
maar ook onderling naar elkaar, naar anderen met wie ze deze gemeenschappelijke verbintenis delen, en die dezelfde rechten en plichten voor God hebben. Elke
generatie deelt in de rijkdom van de voorouders en is daarom ook verplicht om de
voorschriften die aan de voorouders zijn gegeven, na te leven.
Het verbond wordt gesloten met mensen die aangeduid worden met een collectieve
benaming: de erfenis van de Heer, de wijngaard, de gemeente, de kudde van Jezus
Christus. Zeker, dit volk is samengesteld uit individuele personen – en iedereen
moet persoonlijk antwoord geven op Gods oproep tot het verbond – maar het
verbond op zich omvat iedereen die behoort tot het volk van zijn keuze, iedereen
die uit dat volk is geboren en in het midden ervan leeft.
Dit betekent niet dat degenen die binnen dit volk geboren zijn, daardoor automa-
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tisch worden gered. Maar het geeft beslist aan dat er een stevige basis aanwezig is
waarop alle verbondskinderen kunnen worden aangesproken om hen daarmee aan
te sporen om meer en meer te worden wat zij zijn: verbondskinderen van God.
Omdat het verbond is gesloten met een volk, en een gemeenschap met andere
kinderen van God inhoudt, is de manier van onderwijs en denken over het verbond
altijd collectief en federatief van aard: het individu vindt zijn of haar plaats binnen
het lichaam van Gods volk. Op grond daarvan zijn wij verantwoordelijk voor elkaar
en kunnen we elkaar motiveren.
De klemtoon dient te allen tijde te liggen op de eenheid van het volk van God, die
moet worden bewaard en ervaren als een werkelijkheid van waaruit ons handelen
bepaald wordt en niet als louter een formaliteit.
Verbondsmatig denken, dat de noodzaak van persoonlijk geloof op geen enkele
manier ontkent, vermijdt het individualisme dat vandaag zo om zich heen grijpt.

Het verbond: een intieme relatie
Deze observatie leidt tot een belangrijke conclusie: het verbond met God is geen
formele en koude relatie; het is een relatie waarin wij Gods nabijheid herkennen
en ervaren. Immanuël: God is naar ons toegekomen. De relatie met de Heer en
het dagelijks contact met Hem raken ons persoonlijk heel diep en van dichtbij. Wij
kunnen spreken over de intimiteit van het verbond. Mensen die in dit verbond zijn
opgenomen en God belijden als hun Verbondsgod, behoren tot zijn kinderen, zijn
vrienden.
We merken iets van deze nabijheid in Genesis 18, wanneer God Abraham een
bezoek brengt op de weg naar Sodom. Toen Abraham met de mannen meeliep om
hen uitgeleide te doen, zei de Heer (tot Zichzelf): ‘Waarom zou ik voor Abraham
geheimhouden wat ik van plan ben?’ (vs. 17). Dan vertelt God Abraham over zijn
plannen en Hij luistert naar de inbreng en voorspraak van Abraham. Er ontwikkelt
zich een geweldige conversatie, waarin God echt met Abraham in gesprek gaat.
Het is verbazingwekkend hoe intiem en open God omgaat met Abraham. Alhoewel
vaak naar Abraham wordt verwezen als Gods dienaar, staat hij ook bekend als
Gods vriend. ‘Maar u, o Israël, mijn dienaar, Jakob, die ik heb uitgekozen, jullie
afstammelingen van Abraham, mijn vriend …’ Er bestaat tussen God en zijn
verbondskinderen een band die zo hecht is dat zij aardse grenzen overschrijdt. Zie
ook Jakobus 2:23: ‘Hij (Abraham) wordt zelfs Gods vriend genoemd.’
In Psalm 25:14 lezen we opmerkelijke woorden over de intimiteit tussen God en zijn
kinderen. ‘De Heer is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met
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zijn verbond.’ Dit brengt ons ertoe om alles van de Heer te verwachten. ‘Ik houd
mijn ogen gericht op de Heer’ (vs. 15). De Heer vertrouwt ons en wij vertrouwen op
Hem. De relatie wordt op een diepe persoonlijke manier ervaren. De uitdrukking
‘die zijn verbond bekend maakt’ betekent dat de relatie met God voortdurend wordt
verdiept en bevestigd. Er is groei; wij komen steeds dichter bij de Heer.

Vrienden, zonen en erfgenamen
Ook nu is het in het Nieuwe Testament niet anders. In feite is door het verzoeningswerk van Christus en de uitstorting van zijn Geest de band alleen nog maar
hechter geworden. In de laatste gesprekken van Christus met zijn discipelen komt
die nabijheid duidelijk naar voren: ‘Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat
ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester
doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan
jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie …’ (Joh.
15:14-16).
Betekent dit dat de discipelen niet langer dienaren van de Heer zijn? Natuurlijk
niet, maar de dienst wordt betoond in vriendschap, een diepe, persoonlijke en liefdevolle band met elkaar. Christus heeft niets voor hen verborgen, maar Hij heeft
zijn hart voor hen geopend, zoals God eens deed met Abraham. Het verbond staat
geen geheimen toe. Beide partijen gaan open en eerlijk met elkaar om in een
hechte gemeenschap van liefde en vriendschap. Een oud lied vertolkt het wezen
van deze band als volgt: ‘Welk een vriend is onze Jezus.’ Hij is er altijd voor ons, en
wij kunnen altijd naar Hem toe gaan.
Het uiteindelijke bewijs van deze vriendschap zien we in de dood van Christus aan
het kruis. ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden’ (Joh.
15:13). Dit is de eigenlijke kern van Gods verbond met ons: de diepste liefde en
vriendschap komen aan het licht in het uiteindelijke offer.
Het Nieuwe Testament vertelt ons dat wij door Christus zelfs nog meer dan vrienden van God worden. De heilige Geest is uitgestort. Wij hebben ‘de Geest van het
zoonschap’ ontvangen en wij hebben het kunnen uitroepen: ‘Abba, Vader.’ Wij zijn
nu zonen en dochters van God, omdat wij de Geest van Christus hebben ontvangen.
Paulus schrijft: ‘De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn’ (Rom.
8:16). Ieder kind van God weet en vertrouwt dat hij Gods kind is; zoals we gezien
hebben in Psalm 25, maakt Hij hen vertrouwd met zijn verbond. En Paulus voegt
daaraan toe: ‘En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen
van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen …’ (Rom. 8:17). Al Gods geschen-
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ken en rijkdommen komen ons rechtmatig toe, want wij zijn net als het oude Israël
erfgenamen van het koninkrijk van God. Dit wordt ook in het Nieuwe Testament
bedoeld met de gerechtelijke aard van het verbond: God geeft ons rechten als zijn
kinderen en erfgenamen.
Er is in Romeinen 8 ook een voorbehoud tot het verbond. Als wij recht op de erfenis
willen laten gelden, dan moeten wij daadwerkelijk als erfgenamen handelen. Als
wij als kinderen van God willen worden behandeld, moeten wij dienovereenkomstig
leven. Paulus schrijft in Romeinen 8:9: ‘Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de
Geest, want de Geest van God woont in u …’ Paulus schrijft dit niet om er bij ons op
aan te dringen vragen te zetten bij de beloften van God, maar om het juiste zelfonderzoek en ware ijver te bevorderen. Dit is de keerzijde van de verbondsmedaille:
‘Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met
Hem te kunnen delen in Gods luister’ (Rom. 8:17). Belofte en eis gaan samen in het
verbond, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

Gustav Doré, Abraham en de drie vreemdelingen
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3 Hoeveel verbonden zijn er?
De vraag die nu opkomt, is: hoeveel verbonden zijn er eigenlijk? We kunnen spreken van Gods verbond met Adam, Noach, Abraham, David en ook van het nieuwe
verbond door het bloed van Christus. Daarnaast hebben er mensen geschreven over
een werkverbond in tegenstelling tot een genadeverbond, en over een inwendig
verbond tegenover een uitwendig verbond, waarbij het inwendig verbond de uitverkorenen omvatte, en het uitwendig verbond alle leden van de (zichtbare) kerk. Wat
moeten wij met dergelijke onderscheidingen? Zijn dit verschillende verbonden, of
zijn ze allemaal hetzelfde?
Kortweg gezegd, sloot God meer dan één verbond? Moeten we spreken over veel
verbonden, elk met een eigen karakter en inhoud, of over het ene verbond dat
hetzelfde blijft? Aangezien God onveranderlijk blijft, geldt dit dan niet net zo voor
zijn verbond? Blijft het niet door de eeuwen heen hetzelfde?

Eén verbond; vele bedelingen
Het antwoord is dat er maar één verbond is, dat bestaan heeft vanaf het begin
van de tijd. Er zijn natuurlijk in de geschiedenis verschillende bedelingen in dit
ene verbond, maar het verbond op zich verandert niet (ik zal hier meer aandacht
aan besteden in de hoofdstukken 13 en 14). Het woord bedeling verwijst naar
de manier waarop Gods gaven worden uitgedeeld (‘toebedeeld’) gedurende een
bepaalde periode. Die manier kan inderdaad van tijd tot tijd verschillen, maar het
verbond zelf wordt daarmee niet anders.
Wanneer we het verbond definiëren als onze relatie met God, moeten we begrijpen
dat deze relatie al bestaan heeft sinds de schepping van de mensheid. Geen enkele
relatie blijft precies hetzelfde door de jaren heen, maar groeit en verdiept zich (als
alles goed is). Zo is het ook met Gods verbond, dat groeit en door Christus een
diepere betekenis heeft gekregen. Maar daarbij blijven het karakter, de inhoud en
het doel van het verbond van God hetzelfde.
Ik ben niet de eerste die de stelling verdedigt en uitdraagt dat er maar één verbond
is. Gereformeerde theologen hebben er herhaaldelijk op aangedrongen dat ‘alle
godsdienst, alle gemeenschap met God is vanaf het begin geworteld in het verbond’
(De Graaf, Hoofdlijnen, p. 61). Het verbond is een liefdesrelatie tussen twee partijen, God en mens, en deze relatie bestond vanaf het begin. Op het moment dat wij
geschapen werden, ging God een speciale relatie met ons aan, en die relatie, met
de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen, bestaat nog steeds.
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God verandert niet
Dit is zo, omdat God niet verandert. De wereld van nu zal verdwijnen en vergaan,
maar God blijft bestaan, en Hij blijft dezelfde. Dit zagen we ook duidelijk in de
naam Jahweh. ‘Vóór alle tijden hebt u de aarde gegrondvest, de hemel is het werk
van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, maar u blijft dezelfde, uw
jaren nemen geen einde.’ Dit heeft gevolgen voor het voortduren van het verbond:
‘De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen, ook op hun nageslacht rust uw
oog’ (Ps. 102:26-29).
Zo is het ook opgenomen in de gereformeerde belijdenis. In Zondag 4 van de
Heidelbergse Catechismus worden we geconfronteerd met excuses die soms
gebruikt worden om onze schuld te verminderen. Eén daarvan is dat God niet helemaal eerlijk is. Hoe kan Hij nu vandaag nog van ons vragen – nu wij uit de staat
van rechtvaardigheid en heiligheid gevallen zijn – dat wij de wet volmaakt houden?
Het antwoord is eenvoudig: God schiep ons zo, dat wij zijn wet konden houden;
als wij dan door onze eigen dwaasheid deze gave hebben verloren, kunnen we de
Heer niet van oneerlijkheid beschuldigen. En daarom kon de Heer Jezus zeggen:
‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’ (Mat. 5:48). Dit is altijd
de eis van het verbond geweest door de eeuwen heen: een volmaakte Vader eist
volmaakte kinderen.

‘De verbonden …’
Maar hoe zit het dan met het feit dat de Bijbel soms over het verbond in het meervoud spreekt? Dit gebeurt bijvoorbeeld in Romeinen 9, waar de apostel Paulus in
de brief aan de Romeinen de voordelen opsomt van het Jood-zijn, en dus vanouds
die van lid van Gods volk. Hij schrijft van dit volk: ‘omwille van hen, de Israëlieten,
die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de
verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken’ (Rom. 9:4).
Het is goed om hierbij de aandacht te vestigen op het feit dat op andere plaatsen
dezelfde weldaden worden toebedeeld aan de nieuwtestamentische kerk. We richten onze aandacht nu echter eerst op het feit dat het woord ‘verbond’ door Paulus
hier in het meervoud wordt weergegeven. Wijst dit er niet op dat er meer verbonden
zijn dan één?
Er zijn niet veel andere teksten waar het woord verbond, in het Hebreeuws of in
het Grieks, in het meervoud wordt gebruikt. In Jesaja 33:8 lezen we over ‘verbonden worden verbroken’ (NBV: verdragen), maar dit verwijst naar verdragen die
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tussen mensen gesloten zijn en geeft een beschrijving van een tijd waarin wet en
orde ontbreken. Hosea 10:4 spreekt eveneens over ‘verdragen’ die niet gehouden
worden, maar ook hier is er een verband met het verbreken van wederzijdse overeenkomsten tussen mensen.
Van meer betekenis is wat Paulus aan de Galaten schrijft over twee vrouwen, Hagar
en Sara, en daarbij stelt dat deze twee vrouwen ‘staan voor twee verbonden’ (Gal.
4:24). ‘Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met
zijn kinderen in slavernij leeft.’ Uit het verband wordt echter duidelijk, dat het hier
gaat om de tegenstelling: de weg van het vlees (de werken van de wet) en de weg
van het geloof (de vrucht van de Geest). Deze tekst raakt de diepere vraag naar
de overeenkomst en de tegenstelling tussen de twee bedelingen, de oude en de
nieuwe, binnen het ene verbond. Het bevat de waarschuwing: degenen die proberen hun eigen verlossing te bewerken door de wet te houden, zullen tot schande
gemaakt worden, want we moeten leven in het geloof bij de beloften van God. We
zullen later op dit schriftgedeelte terugkomen, wanneer we de relatie tussen het
oude en het nieuwe verbond verder onderzoeken.
Een andere plaats waar het woord verbond in het meervoud wordt gebruikt, is
Efeziërs 2:11-12. Hier zegt Paulus tegen zijn lezers (voor het merendeel van heidense afkomst): ‘Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent
en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn
– bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het
burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.’
Sommige handschriften hebben in Romeinen 9:4 het enkelvoud: verbond. We
moeten deze vertaling echter niet gebruiken om een uitweg uit de moeilijkheden
te zoeken. Dr. S. Greijdanus heeft in zijn commentaar op de Romeinen geschreven:
‘Het meervoud geeft de herhaalde getuigenissen van het verbond weer, evenals de
uitbreidingen en rijke bijbehorende zegeningen aan Abraham, Isaak en Jakob, en
de bevestiging van het verbond aan Israël na straf en berouw.’ Het ene verbond
wordt eenvoudig bevestigd en uitgebreid.
Een andere bekende commentator, dr. F.W. Grosheide, ziet in de meervoudsvorm
‘verbonden’ vooral de ‘bepalingen en beslissingen door God gemaakt onder het
oude verbond met betrekking tot zijn enige belofte in Christus.’ Dit is in essentie
een weergave van dezelfde visie die Greijdanus tot uitdrukking heeft gebracht. Het
woord ‘verbonden’ betekent niet dat er verschillende verbonden zijn, maar laat de
dynamiek en progressie van het werk van God zien om zo te komen tot vervulling
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van de oude beloften door Jezus Christus. Het verbond heeft verschillende bedelingen en daarom kan het intensieve meervoud worden gebruikt, maar we hebben
nog steeds te maken met het ene verbond van God, hetzelfde verlossingswerk en
dezelfde unieke liefdesrelatie tussen God en zijn volk.

Samenvatting
We hebben gezien, dat de Bijbel in een paar gevallen spreekt van verbonden in
het meervoud, maar dat ook in die gevallen verwezen wordt naar het ene en enige
verbond dat door de tijd heen is blijven bestaan, ook al wordt de betekenis in de
loop van de tijd verdiept.
Deze lijn in gedachten houden helpt ons te voorkomen het juiste spoor kwijt te
raken in ons denken over het verbond, wanneer we verder gaan uitzoeken wat de
Bijbel leert over het verbond als de weg die God gaat met zijn volk, en daardoor
ook met ons, in de geschiedenis van de verlossing.
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4 Wanneer heeft God voor het
eerst zijn verbond gesloten?
We beginnen ons overzicht van de geschiedenis van het verbond in het paradijs,
waar God man en vrouw heeft geplaatst nadat Hij hen had geschapen. God sloot
zijn eerste verbond met Adam en Eva. Het verbond met Adam en Eva kunnen we
het verbond met de mensheid noemen, want Adam en Eva zijn onze eerste voorouders. Wat tegen hen is gezegd en wat zij hebben gedaan, is van invloed op hun
nageslacht. In het begin sloot God een verbond met alle mensen door Adam en
Eva.
Vanuit zijn grote liefde voor zijn kinderen sluit God onmiddellijk nadat Hij hen
geschapen heeft, een verbond met hen. Hij verbindt Zich aan hen door een aantal
bijbehorende beloften te doen, waar ook duidelijke voorwaarden aan verbonden
werden. Als we hier nog geen verbondsrelatie tussen God en de mensheid zien,
kunnen we ook niet begrijpen waarom God maatregelen neemt om zijn beloften te
vervullen in de grote middelaar Jezus Christus.

Net als Adam braken zij het verbond
Het woord verbond komt in de eerste hoofdstukken van Genesis niet voor. Het
wordt voor het eerst gebruikt in verband met Noach, in de dagen na de zondvloed
(Gen. 9:8). Maar er zijn veel geleerden die erop hebben gewezen, dat je niet een
bepaald woord hoeft te vinden om aan te tonen dat een bepaalde zaak bestaat.
Juiste exegese hangt niet noodzakelijkerwijs af van bepaalde woorden. Er bestond
vanaf het begin een speciale relatie tussen God en de mensheid, die niet bestond
tussen God en zijn andere schepselen, en er zijn goede redenen voor om dit een
verbondsrelatie te noemen.
Ik wil hierbij aantekenen dat er wel een bijbeltekst is waaruit we kunnen opmaken
dat God een verbond sloot met Adam. In Hosea 6:7 lezen we (in de NBG-vertaling):
‘Maar zij hebben als Adam het verbond overtreden; daar hebben zij mij trouweloos
bejegend.’ De vraag is alleen hoe de uitdrukking ‘als Adam’ vertaald en uitgelegd
moet worden. In de NIV (de New International Version, een inhoudelijk goede
bijbelvertaling in gewoon Engels) lezen we in een voetnoot dat ‘de toespeling hierop onzeker is omdat er in de Schrift geen melding gemaakt wordt van een verbond
met Adam’. Het gebruik van het woord ‘daar’ kan ons doen geloven dat het woord
verwijst naar een plaatsnaam. Het is echter onduidelijk welke plaats dan wordt
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bedoeld. De theoloog Herman Bavinck bespreekt de verschillende mogelijkheden
en komt tot de conclusie: ‘Dus blijft alleen de vertaling Adam over, tenzij het woord
vervalst is of de naam van een plaats aanduidt.’ Bavinck accepteert de tekst zoals
die is en ziet hier inderdaad een verwijzing naar Adam.
Het is interessant om hier de King James-vertaling ook bij te betrekken: ‘But they
like men have transgressed the covenant …’ Deze vertaling gaat er niet van uit dat
‘Adam’ de naam van een plaats is, maar maakt meervoud (men) van het enkelvoud
(Adam, dat ‘mens’ betekent). Het probleem van de tekst wordt op deze manier niet
opgelost.
Bavinck, die bekend stond om zijn zorgvuldige exegese, schrijft: ‘In de vertaling “als
Adam” ligt opgesloten dat het gebod aan Adam gegeven, in het wezen der zaak
een verbond was, omdat het, evenals dat van God met Israël bedoelde om Adam
in de weg van gehoorzaamheid het eeuwige leven te schenken’ (Gereformeerde
dogmatiek, II, p. 526).
Het lijkt mij, dat Bavinck gelijk had en dat in deze tekst inderdaad naar de historische Adam wordt verwezen. Dit past ook in het verband van Hosea. In de tijd
van Hosea deden Efraïm en Juda niets anders dan het verbond breken, net als
hun vader Adam lang geleden ook al had gedaan. Net als dit in de tijd van Adam
leidde tot verbanning uit Eden, zal het in de tijd van Hosea leiden tot ballingschap
uit Kanaän.
De opvatting dat God al in het paradijs een verbond sloot met de mensheid, is
bijbels, net als de gedachte dat alle daaropvolgende zonde het resultaat is van het
breken van het verbond. Het is echter wel van belang hierbij op te merken dat we
niet afhankelijk zijn van deze ene tekst in Hosea 6, om tot de conclusie te komen
dat God een verbond sloot met Adam. Er zijn meer redenen om tot deze conclusie
te komen. Eén daarvan is, dat al in Genesis 2, waar een uitgebreider verslag wordt
gedaan van de schepping en de positie van de mens dan in Genesis 1, naar God
wordt verwezen als ‘de Heer God’ (Jahweh Elohim). Het is de almachtige God,
Elohim, die ook de Verbondsgod is, Jahweh, die een verbond sluit met zijn volk.*
Maar laten we nog een aantal andere dingen onderzoeken. In wat nu volgt, zal ik
laten zien dat het bestaan van het verbond in het paradijs ook afgeleid kan worden
van de speciale positie, gaven en verplichtingen van de mens.

* Noot van de vertaalster: De NBV heeft inmiddels bij Hosea 6:7 gekozen voor de vertaling: ‘Maar zij hebben het
verbond met mij geschonden, zoals eens in de stad Adam: daar waren zij mij al ontrouw.’
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Een speciale schepping: naar Gods beeld
De mens werd op een andere manier geschapen dan ieder ander schepsel. Dit
wordt door God zelf duidelijk gemaakt wanneer Hij zegt: ‘Laten wij mensen maken
die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken’ (Gen. 1:26). Speciaal hierdoor plaatst Hij
de mens in een bijzondere positie.
Wat betekent het om naar Gods evenbeeld geschapen te zijn en op Hem te lijken?
Het betekent dat we in veel dingen net als God zijn. Wij zijn beslist niet gelijk
aan God, maar wij zijn wel geplaatst boven alle andere schepselen. Omdat wij zo
geschapen zijn, kunnen we omgaan met God op een manier die voor geen ander
schepsel mogelijk is. Wij kunnen een relatie met Hem hebben.
God sluit alleen een verbond met mensen, die op Hem lijken, die in staat zijn Hem
te kennen en op Hem kunnen reageren. Het is duidelijk dat de schepping van de
mens de bekroning is van heel Gods scheppingswerk. Hiermee wordt er de laatste
hand aan gelegd. Toen God de mens schiep, schiep Hij zijn kind, zijn dienaar, zijn
vriend, aan wie Hij speciale gunsten zou bewijzen.

Een speciale dienst
De manier waarop de mensheid werd geschapen, had een doel. De mens werd in
een speciaal ambt geplaatst, wat betekent dat hij een officiële functie en verplichtingen kreeg. Het werd de taak van de mens om (over alle schepselen op aarde) te
heersen. Het onmiddellijke doel van het geschapen zijn naar Gods evenbeeld was
dat de mens zou heersen (Gen. 1:26).
We kunnen nu concluderen dat geschapen zijn naar Gods beeld betekent, dat de
mens de opdracht is gegeven om te regeren en heerschappij te voeren over alle
schepselen. De mens moet zich gedragen als Gods vertegenwoordiger op aarde, en
moet handelen als zijn rentmeester. In het uitoefenen van deze taak moet hij de eer
van God laten zien en alles wat hij doet, moet zijn tot eer van God. Beelddrager van
God zijn betekent iets van God zelf weerspiegelen, in staat te zijn om te regeren en
een relatie te hebben met God, zijn koning. De mens kreeg de mogelijkheid om met
God in de hemel en met de schepselen op aarde te communiceren. Hij werd niet
alleen geschapen om onderdeel van de schepping te zijn, maar ook om ambtsdrager en heerser over de schepping te zijn. En een ambt met een bijzondere opdracht
of taak vereist een verbond. Het vereist dat de Heer een speciale relatie aangaat
met Adam en door hem met de hele mensheid.
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Speciale gaven
De schepping van de mens naar Gods evenbeeld betekent ook dat hij speciale
gaven krijgt om zijn taak te kunnen vervullen.
Hij heeft de gaven van wijsheid en verstand ontvangen. De mens heeft meer intelligentie dan een dier. Hij is in staat te communiceren door de gave van de spraak,
de gave om zichzelf verstaanbaar te maken of anderen te begrijpen. De mens heeft
inzicht gekregen in de wonderbare schepping van God. Daarom kreeg Adam de
opdracht alle dieren namen te geven naar hun aard (Gen. 2:19,20). Hij kreeg ook
de gave om vooruit te kunnen zien en hierdoor kon hij van tevoren plannen maken,
niet op grond van instinctieve reacties, maar door zorgvuldig na te denken.
Bovendien was de mens op een bijzondere manier op God, zijn schepper en Vader,
gericht. Er bestond openheid tussen God en de mensheid; de relatie was intiem en
spontaan.
De Bijbel vertelt ons dat de mens geschapen werd in waarachtige rechtvaardigheid
en heiligheid (Ef. 4:24). Als rechtvaardigheid de mogelijkheid is om te doen wat
recht is (d.w.z. om te doen wat in overeenstemming is met Gods wil en wet), dan
moet heiligheid gezien worden als de bereidheid om te doen wat recht is. De mens
was in staat en bereid om te leven in overeenstemming met Gods wet. Hij was
toegewijd aan God.
De Heidelbergse Catechismus verwoordt dit in Zondag 3, antwoord 6: ‘God heeft
de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid
en heiligheid, opdat hij God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte
liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en
te prijzen.’ Let op de volgorde van de werkwoorden: God kennen, God liefhebben
en met God leven. Alleen wanneer we iemand echt kennen en van harte liefhebben, kunnen we in vreugde met hem leven. Hier wordt de relatie tussen God en zijn
kinderen beschreven. Het is een relatie van liefdevolle omgang met elkaar, zoals die
door God werd ingesteld en gegeven in het paradijs.

Een speciale plaats
De relatie tussen God en mens zoals die was in het begin, wordt ook duidelijk uit
de plaats die God bereidt voor Adam en Eva. Het is opvallend hoe vanaf het begin
van de tijd in het begrip verbond altijd een plaats (of land) is opgenomen, waar
Gods volk in veiligheid kon wonen en waar God en de mens elkaar in vrede zouden
kunnen ontmoeten.
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In Genesis 2:2-13 wordt deze speciale plaats beschreven als een grote tuin met
allerlei bomen (met heerlijke vruchten), een overvloed aan water en veel natuurlijke
bronnen. Het is in alle opzichten een plaats waar de mens kan wonen, functioneren
en groeien en van waaruit hij zijn activiteiten kan uitbreiden over de hele aarde.
Het is ook een plaats waar God zelf Adam en Eva in hun eigen woonplaats kan
opzoeken.
We willen hier even stilstaan bij de gegevens over twee speciale bomen in de tuin.
In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van
goed en kwaad, vertelt vers 9 ons. Ik concludeer hieruit, dat deze twee bomen
naast elkaar stonden of dicht bij elkaar, om te benadrukken dat leven alleen mogelijk is in gehoorzaamheid. Deze twee bomen in het midden van de tuin waren
mogelijk allebei van uitzonderlijke hoogte, omvang en schoonheid, en daardoor
zichtbaar vanuit alle hoeken van de tuin. In zekere zin gaven zij de tuin ook een
besluitvormend karakter. Adam en Eva zouden de dwingende aanwezigheid van
beide bomen steeds voelen en dan zouden ze weten: we moeten leven in gehoorzaamheid aan Gods verbond.
We moeten hier goed zien dat God zelf de mens in deze tuin plaatst. Het wordt niet
aan Adam overgelaten om te beslissen waar hij zal gaan wonen en werken; de tuin
is Gods persoonlijke en kostbare geschenk aan zijn kinderen. Vanaf het eerste begin
zorgt God in alles voor hen als een liefdevolle Vader.
Wat kunnen we, nu we gelezen hebben over een speciale taak, speciale gaven en
een speciale plaats, nog anders doen dan concluderen dat er ook sprake is van een
speciale relatie, een relatie die alleen maar voldoende kan worden vormgegeven
door een verbond. Dit zal in het vervolg alleen maar duidelijker worden.

Een speciale voorwaarde
In Genesis 2:15-18 vinden we een belangrijk schriftgedeelte. Er staat: ‘God, de Heer,
bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.
Hij hield hem het volgende voor: “Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar
niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je
onherroepelijk sterven.”’
We moeten hier goed letten op een aantal kernpunten.
God plaatst de mens in de tuin met een speciale taak, die uit twee onderdelen
blijkt te bestaan: de tuin bewerken en ervoor zorgen. We kunnen ook vertalen:
cultiveren en bewaken. Het eerste werkwoord betekent: ‘in cultuur brengen’. Adam
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en Eva mochten niet rustig niets doen, maar zij werden geroepen om in de tuin te
werken, om die met zorg in stand te houden en te ontwikkelen tot eer van Gods
naam. Zij moesten de bronnen die God in de schepping gelegd had, ontdekken en
gebruiken, en met deze tuin als beginpunt moesten ze de hele schepping tot bloei
brengen. Hier ligt een cultuurmandaat.
In de tweede plaats moest de mens op de tuin passen. De oorspronkelijke tekst
gebruikt hier een woord dat meestal vertaald wordt door ‘bewaken’. Wanneer er
een speciale opdracht gegeven wordt om iets te ‘bewaken’, moet er ook een vijand
bestaan, een of andere duistere macht waartegen waakzaamheid een vereiste is.
Het is onbestaanbaar dat God nagelaten zou hebben aan Adam te vertellen waarvoor of voor wie hij op zijn hoede moest zijn. Niemand zet een soldaat op wacht
zonder toelichting te geven op de mogelijkheid van een vijandige aanval en zonder
uit te leggen hoe deze aanval plaats zou kunnen vinden.
In de loop van de jaren heb ik tijdens mijn catechisatielessen de leerlingen er meer
dan eens op gewezen dat God Adam en Eva voldoende heeft gewaarschuwd. Zij
‘vielen’ niet in de betekenis dat zij nietsvermoedend onderuitgehaald werden. Zij
liepen niet in een val, maar ze waren van tevoren heel duidelijk gewaarschuwd.
In zijn commentaar op Genesis schrijft G.Ch. Aalders, ‘… het werkwoord “bewaken”
laat zien dat er een duistere macht bestond, waar de mens voor uit moest kijken.
Het was een macht die hen kon beschadigen. Hier wordt niet gezegd wat deze
macht inhield, maar hoe die werkt zien we in Genesis 3.’ We weten inderdaad niet
precies hoeveel de Heer Adam verteld heeft over de voorafgaande rebellie in de
hemel en de opstand van de ontrouwe engelen, maar nogmaals, het lijkt onwaarschijnlijk iemand te vragen iets te bewaken zonder enige verdere toelichting. Dit
maakt de zonde van Adam en Eva alleen maar groter, wanneer zij toegeven aan de
verleidingen van de boze.

Overvloed en gehoorzaamheid
Toen God de mens in zijn tuin bracht, schonk Hij hem een geweldige belofte en
gaf daarbij een enorme verplichting, lezen we in Genesis 2:16-17. Dit laat opnieuw
zien, dat we ons hier bevinden op het terrein van een verbond. De Heer God geeft
de mens een plaats in de tuin en stelt vervolgens onmiddellijk de bepalingen en
voorwaarden van zijn verbond vast. Het verbond is ook in het paradijs eenzijdig in
zijn ontstaan.
We moeten er zorgvuldig op letten dat eerst Gods goedheid en edelmoedigheid tot
uitdrukking worden gebracht: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten …’ God geeft
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zijn kinderen overvloed. Dat is het uitgangspunt bij alle liefdesverklaringen in het
verbond: ‘Open wijd je mond, ik zal hem vullen’ (Ps. 81:10). Hetzelfde geldt voor het
onderwijs van onze Heer Jezus Christus in het Nieuwe Testament, als Hij spreekt
over onze aardse behoeften: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’ (Mat. 6:33).
Onze God is een vrijmachtige God, die zijn volk overvloedig geeft. De geschiedenis
van Israël als Gods volk weerspiegelt deze waarheid op een bijzondere manier. God
begint niet met Adam en Eva beperkingen op te leggen, maar richt hun aandacht
eerst op de overvloed van goddelijke zegeningen die voor hen zijn opgenomen in
het verbond. Wij belijden ook vandaag nog dat God een zeer overvloedige bron van
al het goede is (NGB, art. 1).
Maar de vrijheid die we hebben binnen het verbond (‘… van alle bomen in de tuin
mag je eten …), is nooit een vrijbrief om te doen wat we maar willen. Er is in dit
verbond, in deze gezegende relatie met God, één duidelijke eis die nooit verandert,
namelijk dat God alleen volledig erkend en gediend zal worden als soevereine
God en Heer. God wil onze volledige gehoorzaamheid. De vrijheid van de mens is
altijd begrensd. Misschien is het beter om te zeggen dat de vrijheid van de mens
beschermd wordt door de soevereiniteit van God, die alle dingen regeert voor het
welzijn van zijn kinderen op aarde. Buiten God om bestaat er geen vrijheid en
harmonie, maar alleen slavernij en chaos.

De soevereiniteit van God
Het woord ‘soeverein’ betekent het hebben van oppermachtige, onbeperkte controle over alle dingen en alleen verantwoordelijkheid aan jezelf schuldig te zijn. De
soevereiniteit van God wordt uitgedrukt in het gebod dat volgt in Genesis 2:17: ‘…
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten.’ Adam en
Eva mogen genieten in overvloed. Zij hebben onbeperkte toegang tot alle bomen
in de tuin, behalve tot één, want de ‘levensboom’ was hun op dat moment nog
niet verboden. In de overvloed van Gods goedheid en zegeningen mogen zij voortdurend en ongestoord genieten van het leven met Hem en met elkaar. Ze mogen
leven als vrije schepselen, maar altijd onder God! God heeft hun een hoge positie
gegeven op aarde, maar Hij heeft geen afstand gedaan van zijn soevereiniteit. Hij
vraagt gehoorzaamheid, want overvloed en gehoorzaamheid gaan altijd samen.
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De boom van de kennis van goed en kwaad
In Psalm 8 lezen we dat de mens bijna zo hoog als de hemelse wezens werd
gemaakt en dat hij werd gekroond met glans en glorie. Deze tekst kan ook vertaald
worden met ‘bijna een god’. Er bestaat geen hoger schepsel dan de mens. Maar
God, de schepper, blijft soeverein. Daar ligt onze enige beperking en onze grootste
bescherming. Het lied van Gods verbondskinderen zal altijd een jubellied zijn voor
God, onze Vader: ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde!’
(Ps. 8:2 en 10).
De verboden boom wordt de ‘boom van de kennis van goed en kwaad’ genoemd,
omdat alleen de Heer bepaalt en openbaart wat goed en kwaad is. Iets is goed of
kwaad omdat God het zegt. Hij blijft de oppermachtige en soevereine wetgever, en
wij blijven te allen tijde zijn nederige en gehoorzame dienaren. Wij doen wat Hij
zegt; wij vragen Hem naar zijn wil.
Door middel van een boom wordt voor Adam en Eva de werkelijkheid zichtbaar
dat er in het verbond maar één God is, de Heer, die onvoorwaardelijk en volmaakt
gehoorzaamd moet worden. Dit is Gods grootste en diepste eis, die opgenomen is
in het eerste gebod: ‘Vereer naast mij geen andere goden.’ Al in het paradijs komt
God naar ons toe en gaat een relatie met ons aan, waarin Hij ons overvloedige
zegeningen en grote vrijheid geeft, maar waarin Hij zijn soevereiniteit handhaaft.
Hij alleen is God. Het verbond is exclusief. In het verbond is het eerste en grootste
gebod, dat wij de Heer, onze God, liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en
met heel ons verstand (Mat. 22:37-38).
Dit is wat de boom van de kennis van goed en kwaad zichtbaar maakt. Deze boom
werd niet zonder reden midden in de tuin geplant. Adam en Eva zouden hem
kunnen zien waar zij ook waren of zij zouden er elke dag langs lopen. En daarnaast
stond de levensboom er om de boodschap te onderstrepen: alleen met God in zijn
liefdesverbond bestaat er leven, gezegend, eeuwig leven. Deze beide bomen vertegenwoordigen voor iedereen duidelijk zichtbaar de twee kanten van het verbond
van God: er is leven en zegen wanneer de soevereiniteit van God wordt erkend en
gehoorzaamd, en er is dood en vloek wanneer Gods soevereiniteit ontkend en afgewezen wordt. Zo is het door de eeuwen heen gebleven tot op de dag van vandaag.

Een speciale sanctie
Op dit punt moeten we aandacht besteden aan de sanctie die God de mens oplegt
wanneer Hij zijn liefdesverbond openbaart. Een sanctie is een maatregel die inge-
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voerd wordt om de wet te bekrachtigen en het oordeel te onthullen wanneer deze
wet niet wordt gehouden. Zou het verbond worden verbroken, d.w.z. zou de mens
nemen van de verboden boom en daarbij zichzelf tot heer en meester verklaren,
soeverein in zijn eigen recht, dan zou hij onmiddellijk het geschenk van het leven
dat hij van God had gekregen, verliezen. God maakt vanaf de start bekend, dat er
buiten Hem om, zonder zijn verbond, geen leven bestaat, maar alleen de dood.
Want de sanctie is: ‘Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ Op dat
moment wist Adam nog niet wat de dood was. Hij had die nooit gezien of meegemaakt. Maar hij wist wel dat dood het tegenovergestelde was van leven en relatie.
Dood betekent afgesneden zijn van God en de naaste. Dood betekent einde. Als
Adam van die ene boom neemt en daarmee aangeeft dat hij niet wil leven als
Gods liefhebbend en gehoorzaam kind, mag hij ook niet langer eten van die andere
boom die ernaast staat, die een symbool is van leven. Want leven en gehoorzaamheid horen bij elkaar. Dit is ook het ware onderwijs in het Nieuwe Testament:
‘Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie
niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort’ (1 Joh. 3:7-10). De eis van het paradijs blijft voor altijd van kracht in het liefdesverbond.
Zo zal het altijd blijven. We hebben de keus te leven binnen Gods verbond en zijn
zegeningen te genieten in gehoorzaamheid aan zijn geboden, of er bestaat geen
leven voor ons. Buiten de Heer en zijn verbond om bestaat er geen leven, geen
toekomst, geen vreugde. Een leven van ijdelheid, dat niet meer is dan een voortdurend sterven, eindigt in een zekere dood. Het Nieuwe Testament breidt dit verder uit
met duidelijk onderwijs over de hel en de poel van het vuur.

Centrale bijbelse waarheid
Zowel ons geschapen zijn naar het beeld van God, onze hoge positie, onze prachtige woonplaats als ook de grote verplichtingen en de ernstige voorwaarden die
aan ons worden gesteld, verwijzen allemaal naar het feit dat God vanaf het begin
een verbond heeft gesloten met de mens en daarmee een liefdesrelatie met hem is
aangegaan. Al Gods verdere handelen met de mensheid door de geschiedenis heen
staat in het licht van deze centrale bijbelse waarheid.
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5 Is er sprake van een
werkverbond?
De meeste gereformeerde exegeten zijn het erover eens dat God het verbond al in
het paradijs gesloten heeft, al voor de zondeval. Velen van hen maken echter een
onderscheid tussen het verbond voor en na de zondeval. Dit wordt dan vaak als
volgt geformuleerd: vóór de zondeval was het een werkverbond, maar na de zondeval werd het een genadeverbond. Dit zou betekenen dat vóór de zondeval de mens
iets moest verdienen, of tenminste moest bewijzen dat hij het waard was om nog
meer te krijgen dan hij al had. Maar nu, na de zondeval kan de mens alleen nog
maar van genade leven, aangezien hij de mogelijkheid om zelf iets te verdienen
heeft verloren.
Aan dit verschil gaat een belangrijke vraag vooraf. Is onze relatie met God ooit
gebaseerd geweest op menselijk werk, resultaat of verdienste? Zijn het onze werken
in het verleden of die van vandaag, die op wat voor manier dan ook de relatie
bepalen? Onze werken – of het gebrek daaraan – zijn inderdaad van invloed op de
relatie met God en de manier waarop die op een bepaald moment functioneert,
maar was die relatie ooit gebaseerd op onze werken of louter en alleen op de door
God aan ons verleende genade?

Werkverbond
We komen de uitdrukking werkverbond niet tegen in de Schrift. Als de Bijbel ergens
ook maar enig onderscheid maakt tussen werk en genade, is het in die betekenis dat wij niet gered kunnen worden door onze werken, de werken der wet, maar
alleen door geloof, door genade. Paulus volgt deze gedachtegang als hij tegenover
de Joden komt te staan, bijvoorbeeld in Romeinen 3 en Efeziërs 2. Het is allemaal
genade, zodat geen mens zich ergens op kan laten voorstaan bij God (Rom. 3:27;
1 Kor. 1:31).
Waarschijnlijk werd de term werkverbond pas na de Reformatie in gebruik genomen. Wel worden sommige elementaire begrippen die daaraan ten grondslag
liggen (zoals het proefgebod en het idee van de keuzevrijheid), al vermeld bij de
vroege kerkvaders en de reformatoren. Augustinus noemde de relatie die Adam
met God had, een verbond (pactum). Calvijn legde er net als Augustinus de nadruk
op, dat de verlossing het werk is van God alleen, uit genade, en dat dit ook al zo
was onder het oude verbond: ‘Het verbond waardoor zij (de Israëlieten) verzoend
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werden met de Heer was niet gebaseerd op hun eigen verdiensten, maar alleen op
de genade van God, die hen geroepen had’ (Institutie).
In de tijd na de Reformatie werd de leer over het verbond verder uitgewerkt door
mensen als Bullinger en Olevianus. Toen deed het idee van een werkverbond ook
zijn entree. (L. Berkhof geeft een overzicht van deze ontwikkeling in zijn Systematic
Theology, p. 211v).
De leerstelling van een werkverbond was heel snel ingeburgerd en het ontkennen van het bestaan van een dergelijk verbond werd op een zeker moment zelfs
als ketterij beschouwd. De leerstelling hierover werd opgenomen in verschillende
geloofsbelijdenissen, bijvoorbeeld in de Westminster Standards. Deze Westminster
Confessie belijdt eerst dat Gods verbond bestaat uit ‘een vrijwillige neerbuiging
van de kant van God’ (hoofdstuk 7, ‘Gods verbond met de mens’). Met deze stelling
kunnen we van harte instemmen. In het vervolg van hetzelfde hoofdstuk vinden
we in deel 2 de bewering: ‘Het eerste verbond dat met de mens gemaakt werd was
een verbond van werken, waarin aan Adam het leven werd beloofd, en in hem aan
zijn nageslacht, onder voorwaarde van volmaakte en persoonlijke gehoorzaamheid.’
En in deel 3 van hoofdstuk 7 lezen we: ‘Toen de mens door zijn val zich ongeschikt
gemaakt had voor het leven dat krachtens dat verbond zou worden ontvangen,
heeft het de Here behaagd een tweede verbond te maken. Dit wordt gewoonlijk het
verbond der genade genoemd.’
Dit werd ook de gangbare manier van denken binnen de Gereformeerde Kerken
in Nederland, vooral door het werk van de bekende theoloog en staatsman dr.
Abraham Kuyper. Er bestond een tijd dat bijna elke gereformeerde theoloog gebruik
maakte van het onderscheid tussen een werkverbond en een genadeverbond.
De Westminster Confessie citeert als bewijstekst voor dit werkverbond Galaten 3:12:
‘De wet daarentegen is niet gebaseerd op geloof, want er staat: “Wie doet wat
de wet voorschrijft, zal leven.”’ De bewijstekst die voor het genadeverbond wordt
genoemd, is Galaten 3:21: ‘Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut
niet! Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig
kunnen maken.’ Het lijkt eenvoudig: vóór de zondeval leefde de mens naar de wet;
na de zondeval leefde de mens uit de belofte. Het is een zaak van werken (eerste
verbond) tegenover genade (tweede verbond).
Het gebruik van deze teksten is echter geen duidelijk bewijs. De tegenstelling die
Paulus in dit hoofdstuk schetst, is geen vergelijking van de positie van de mens
vóór of na de zondeval, maar hij bestrijdt de joodse leer dat de verlossing afhangt
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van de werken der wet en niet alleen van geloof in Jezus Christus. Zijn stellingname
bestaat hieruit dat we niet gered kunnen worden door het houden van de wet,
maar alleen uit genade.
De suggestie dat de mens in het paradijs door volmaakte, persoonlijke gehoorzaamheid het eeuwige leven zou kunnen verdienen, wordt niet bevestigd en is nogal
problematisch. Er is in de Bijbel geen bewijs te vinden voor het idee dat Adam het
eeuwige leven zou hebben verdiend, wanneer hij had laten zien dat hij gelovig en
gehoorzaam was geweest. Adam en Eva hebben leven en overvloed gekregen door
Gods genadige en liefdevolle voorzieningen in het verbond dat Hij met hen sloot.
Zij hoefden deze geschenken niet te verdienen of een hogere graad van volmaaktheid te bereiken. Ze moesten alleen maar net zo gehoorzaam, rechtvaardig en
heilig blijven leven als God hen had geschapen.
De zondeval van de mens was geen zaak van tekortschieten in het volbrengen van
de vereiste werken. Het was daarentegen wel een kwestie van opstandigheid en
ontrouw, een verbreken van het verbond dat God in zijn goedheid had gesloten met
de mens. De zondeval is een bewuste afwijzing van Gods soevereiniteit.

Een proeftijd?
Bij het idee van een werkverbond past de noodzaak van een proefperiode. Als er
een werkverbond bestaat, dan moet de mens getest worden of hij Gods geschenken
wel waard is. Als hij zou slagen voor de test, zou hij goedgekeurd worden en dan
bovendien nog meer zegeningen ontvangen, zoals volmaaktheid en het eeuwig
leven, maar als hij zou zakken, zou hij een verdorven mens worden en de eeuwige
verdoemenis waard zijn.
Maar waarom zou God erop uit zijn om iets te testen en op de proef te stellen
wat Hij goed heeft gemaakt? Het woord dat in de grondtekst gebruikt wordt voor
‘goed’, betekent dat iets zonder gebrek is, ‘een volmaaktheid die volledig in overeenstemming was met de wil van God’ (Aalders). In alles – ook in de mens – was
het eigen ontwerp van God duidelijk te herkennen.
Als men wil blijven vasthouden aan het idee van een werkverbond, dan is het
vanzelfsprekend dat de mens bij de schepping onvolmaakt was en dat hij de
volmaaktheid nog moest bereiken en het eeuwige leven nog moest verdienen om
het te verkrijgen. Dan zou Adam in die tijd druk bezig geweest zijn met het najagen
van zijn eigen eer, om zijn waardigheid te kunnen bewijzen. Maar waar vinden we
iets dergelijks in het Woord van God?
Het valt op dat veel verdedigers van het idee van een werkverbond en de daar-
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mee samenhangende proefperiode moeten toegeven, dat hun veronderstellingen
niet berusten op openbaring. L. Berkhof zegt bijvoorbeeld: ‘(Adam) werd tijdelijk
op de proef gesteld, om te kunnen bepalen of hij bereid was zijn eigen wil aan
de wil van God te onderwerpen’, en hij ziet het bewijs hiervoor in de belofte van
eeuwig leven, die vervuld zal worden als aan de voorwaarde van gehoorzaamheid
is voldaan. Maar hij moet toegeven, dat ‘… het de volledige waarheid is dat er in de
Schrift geen expliciete belofte van eeuwig leven aan Adam te vinden is’ (Systematic
Theology, p. 216).
H. Bavinck zegt: ‘Maar de leer van het werkverbond rust op schriftuurlijke grondslag
en is van uitnemende waarde.’ Hij zegt dat de tegenstanders van een werkverbond over het algemeen gekant waren tegen het idee van welk verbond dan ook
(Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, deel 2, p. 530v). Dit is bij mij niet het geval,
want ik houd volledig vast aan de waarheid dat God een verbond sloot met Adam
en zijn nageslacht. Het is opmerkelijk hoe Bavinck aan de ene kant wil blijven vasthouden aan de leer over het werkverbond, maar aan de andere kant grif toegeeft:
‘Godsdienst is in de grond der zaak een plicht, maar tevens een voorrecht. Het is
geen werk waarmede wij God voordelig zijn en Hem iets toebrengen, en aanspraak
hebben op loon. Maar het is genade, Hem te mogen dienen.’
Kan het dan allebei?
In zijn boek Genesis geeft I. de Wolff blijk van dezelfde tweeslachtigheid, wanneer
hij schrijft dat God door de vruchten van de boom van de kennis van goed en
kwaad te verbieden, ‘de mens beproefde, hem voor een vrije keuze stelde, zodat
de mens vanuit zijn verantwoordelijkheid zich trouw zou betonen in heiligheid. De
andere kant van de medaille was dat de mens door in gehoorzaamheid te leven
de zegen van het eeuwige leven zou verwerven, waarvoor de levensboom als sacrament diende. Dit wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar de mens, die te werk
gesteld was met zijn zuivere en onderscheidende kennis was in staat om de dreiging van de vloek af te leiden …’
Het is op zijn minst verwarrend dat zoveel in deze stellingen zonder meer wordt
aangenomen en dat ons zelfs wordt verteld wat Adam kon ‘opmaken’ uit wat God
had gezegd. We hebben hier met speculaties te maken. We lezen ook, dat deze
bomen dienden als een soort sacrament, een teken dat in werkelijkheid alleen een
functie heeft voor de gevallen en zondige mens, zoals wij belijden in artikel 33 van
de Nederlandse Geloofsbelijdenis: ‘Wij geloven dat onze goede God, omdat Hij met
ons onverstand en de zwakheid van ons geloof rekening houdt, voor ons de sacramenten heeft ingesteld. Zo wil Hij ons zijn beloften verzegelen en ons onderpanden
van zijn goedgunstigheid en genade jegens ons in handen geven.’
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Het idee van beproeven in het zogenaamde proefgebod is om nog andere redenen
problematisch. Wat moest Adam dan precies bewijzen? Was de mogelijkheid dat hij
kon zondigen en sterven, een indicatie dat hij op dat moment nog niet volmaakt
was, d.w.z. in de betekenis die wij doorgaans gewend zijn aan het woord ‘volmaaktheid’ te geven? Hoe lang zou die proefperiode duren? Zou iedere nieuwe generatie
weer met dezelfde test te maken krijgen? Het zou het meest voor de hand liggen
dat er – als er een proefperiode bestond – maar één aanval hoefde te worden afgeslagen, en dat satan daarna voor altijd uit het paradijs verbannen zou zijn. Maar
dat lezen we nergens in Genesis 2 en 3.
In werkelijkheid ligt het allemaal veel eenvoudiger. Door Adam een plaats in het
paradijs te geven bracht de Heer hem niet voor het gerecht. Hij maakte Adam
gewoon de regels en voorwaarden van zijn verbond bekend, de belofte en de eis.
Hij verwachtte daarbij terecht gehoorzaamheid en trouw, want Hij had de mens
naar zijn evenbeeld geschapen. Hij wees op de onverdiende zegeningen van dit
verbond, die Adam nu al kreeg: overvloed en leven. Hij waarschuwde ook dat er,
wanneer het verbond zou worden verbroken, een eind zou komen aan de zegeningen en dat de dood zou volgen. In het paradijs werden inderdaad de basisregels
en de structuur van het verbond geopenbaard: Gods zegeningen, die steeds maar
zouden blijven volgen op gehoorzaamheid, en de zekerheid van Gods toorn over
ongehoorzaamheid. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven.

Een verbond van gunstbewijzen?
Omdat ze zich zorgen maakten over de leerstelling van het werkverbond, ging een
aantal studenten in de jaren ’30 op zoek naar een meer geschikte omschrijving, die
recht zou doen aan de bijbelse feiten. In zijn colleges over het verbond schrijft
K. Schilder het volgende: ‘Velen menen dat in het Werkverbond de mens zijn zaligheid zelf verdiende en dat nu Christus het voor ons doet. De tegenstelling van
“werk” en “genade” heeft veel verwarring gesticht. Ursinus (een van de opstellers
van de Heidelbergse Catechismus) heeft het juist ingezien. De mens verdient nooit
bij God; de wet belooft de zaligheid onder het pactum van oboedientia en het
verbond der genade belooft die onder het pactum van geloof. Hier is geen sprake
van verdienste. God heeft vrij beschikt, dat het zo zou gaan. In vrijheid heeft Hij
aan de werken het loon verbonden, zoals Hij de zomer aan de lente verbond’ (Het
verbond, p. 13v).
Wat Schilder zegt, is dat alles – zowel voor als na de zondeval – afhangt van Gods
(soevereine) genade. Hij gebruikt echter twee begrippen: genade en gunst. ‘Er
waren gunstbewijzen in het paradijs; genade in de strikte betekenis na de zonde-
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val.’ Het idee hierachter is dat genade alleen maar betoond kan worden wanneer er
sprake is van zonde. Hij schrijft: ‘Zoals God in het paradijs zijn gunst betoont, geeft
hij zijn genade na de zondeval.’ Schilder wil hier door twee verschillende woorden
te gebruiken (die erg veel op elkaar lijken) de speciale nadruk blijven leggen op
Gods genade na de zondeval, maar hij wil ook de aandacht blijven vestigen op
Gods (onverdiende) gunstbewijzen voor de zondeval. Het punt is dat we zonder
God nooit iets kunnen verdienen, maar altijd afhankelijk blijven van zijn genade of
gunstbewijzen. Zelfs de gehoorzaamheid is geen conditie.
Het was in het bijzonder S.G. de Graaf, die de term werkverbond fel bestreed.
Hij schrijft: ‘In dat genadeverbond heeft Christus de verplichting van Adam in
het verbond van Gods gunst (werkverbond) overgenomen en bovendien bedekt
en verzoend, wat Adam en wij in hem en met hem misdeden. Men kan dus niet
zeggen, dat het verbond met Adam is afgeschaft, de verplichtingen daarvan zijn
door Christus vervuld’ (Hoofdlijnen in de dogmatiek, 2e druk, p. 57).

Gods liefdesverklaring
Wat we tot nu toe hierboven gezegd hebben, dient vooral om enkele belangrijke
punten die verband houden met onze relatie met God, te onderstrepen. Al in het
paradijs en vóór de zondeval sloot God een verbond met de mensheid. Dit verbond
was een soeverein en vrij initiatief van God, waarin Hij zijn eigen regels en voorwaarden bepaalde. In zijn goedheid gaf Hij in dit verbond rijke zegeningen aan de
mens. Het was duidelijk dat de mens, die volledig afhankelijk was van de Heer God,
volledig kon vertrouwen op zijn verbondsbeloften. God zou zijn kinderen nooit in de
steek laten, maar zou daarentegen altijd zijn woord houden.
De Heer ging dus een persoonlijke en intieme relatie aan met de mensheid, een
relatie die was gebaseerd op Gods gunst en goedheid. De mens verdiende niets
of had nergens recht op, maar hij kreeg alles, zelfs een hoge en eervolle positie in
de schepping. Dit verbond is dan ook Gods liefdesverklaring aan zijn kinderen, die
naar zijn beeld zijn geschapen. De Heer God vroeg daarvoor slechts één ding: dat
Hij erkend zou worden en omarmd als de soevereine Heer en Koning over alles.
Zoals we ook al eerder hebben gezegd, gaf God een grote overvloed aan zegeningen en vroeg Hij onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Wat Hij van ons vraagt in het
verbond, is een antwoord van vrijwillige en volmaakte liefde. Deze liefde is niet iets
waardoor Adam aanvullende weldadigheid zou hebben kunnen verdienen. Hij kon
niet tot nog grotere hoogten opklimmen dan waarop hij al was geplaatst (Ps. 8).
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Alleen door God lief te hebben zou het leven van Adam worden bewaard, voortgang
vinden en zegen ontvangen.

Het liefdesverbond
Daarom doen we er niet verstandig aan om van een werkverbond te spreken. De
uitdrukking ‘verbond van gunstbewijzen’ is ook problematisch, omdat gunstbewijzen zo moeilijk te onderscheiden zijn van genade.
We kunnen het verbond dat God met de mensheid heeft gesloten in het paradijs en
door de eeuwen heen heeft bewaard, het best karakteriseren als het liefdesverbond.
Het hart van elke gezonde relatie bestaat uit liefde. God modelleerde ons liefdevol
naar zijn evenbeeld en blies zelf de levensadem in ons. Liefde en leven gaan samen.
Gods liefde is de basis van ons leven en de kracht van het verbond.
We komen de uitdrukking ‘liefdesverbond’ tweemaal tegen in het boek Nehemia.
We lezen in Nehemia 1:5: ‘Ik bad: “Ach Heer, God van de hemel, machtige en
ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u
liefheeft en doet wat u gebiedt …’ Nehemia 9:32 is ook een gebed, waarin staat:
‘En nu, o God, grote, sterke en ontzagwekkende God, u die zich trouw houdt aan
het verbond, wees niet onverschillig voor de rampspoed die ons getroffen heeft …’
In beide gevallen wordt het Hebreeuwse woord chesed gebruikt, dat, zoals we in
een vorig hoofdstuk al zagen, Gods goedheid, genade en liefde aangeeft.
Er is een aantal bijbelteksten waarin liefde (chesed) nauw verbonden is met het
verbond. Dat zijn Deuteronomium 7:9,12; 1 Koningen 8:23; 2 Kronieken 6:14 en
Daniël 9:4. Daar lezen we: ‘U houdt u aan het verbond en blijft trouw aan uw
dienaren die u met heel hun hart toegewijd zijn.’ Deze teksten tonen duidelijk dat
het verbond van God het karakter draagt van zijn liefde (chesed).
De Heer verzekert ons vaak van zijn liefde. Deuteronomium 4:37 spreekt als volgt
over het motief van God om zijn volk uit Egypte te leiden: ‘De Heer heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft u met zijn grote
macht uit Egypte bevrijd …’ In Deuteronomium 23:6 lezen we dat de reden waarom
God Bileam niet toestond om Israël te vervloeken, was: ‘Omdat de Heer, uw God,
u liefhad.’ Koning Churam van Tyrus erkende tegenover Salomo: ‘Omdat de Heer
zijn volk liefheeft, heeft hij u als koning over hen aangesteld’ (2 Kron. 2:10). De
Psalmen spreken over Gods liefde voor Israël, voor Juda en voor Sion.
In Jeremia 31, het hoofdstuk waarin een nieuw verbond wordt aangekondigd,
verzekert de Heer zijn volk: ‘Van ver ben ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik
heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen’ (vs. 3). Er zijn nog veel
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meer teksten, die aangehaald zouden kunnen worden, maar laat me eindigen met
Maleachi 1:2, waar aan het eind van het Oude Testament de Heer zijn volk nog een
keer verzekert: ‘Ik heb jullie lief – zegt de Heer.’
Deze liefde moet door zijn volk beantwoord worden. Daarom is het eerste en grote
gebod, zoals het vanaf het begin heeft gegolden en heel duidelijk is gemaakt door
onze Heer Jezus Christus, dat we onze Heer God liefhebben met geheel ons hart,
geheel onze ziel en ons verstand. De God van de liefde vraagt in eerste instantie
liefde voor Zichzelf, maar ook voor onze naaste. God geeft de liefde zelf en gaat de
hele weg die door de liefde wordt gevraagd. De kracht en de glorie manifesteren
zich in Jezus Christus: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft’ (Joh. 3:16).
Al in het paradijs stond de liefde centraal, en die blijft centraal staan in de loop
van de geschiedenis van de wereld totdat het Nieuwe Jeruzalem verschijnt,
wanneer we voor altijd in de glans van de liefde mogen leven.
Onze bespreking van de vraag of we van een werkverbond moeten spreken was niet
zomaar een academische vraag van weinig betekenis. Het was onze bedoeling om
inzicht te krijgen in het wezen en het karakter van het verbond dat God met ons
heeft gesloten. We willen Hem leren kennen, die ons rijk heeft gezegend vanaf het
ontstaan van de wereld, en inderdaad ‘ons vol liefde (heeft) uitgekozen om voor
hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd
om in Jezus Christus zijn kinderen te worden’ (Ef. 1:4-5). Het motief van God om
een verbond te sluiten was liefde en het is ook de liefde die ons moet motiveren om
Hem te dienen.
Wij willen weten hoe deze God vanaf het begin met zijn kinderen omging, en we
staan iedere keer weer verbaasd hoe we bij elke verandering zijn allesomvattende
liefde ontmoeten, die Hem er uiteindelijk toe bracht zijn eniggeboren Zoon te
geven als redder van de wereld. Het is een liefde die alles geeft en daarom ook
alles vraagt. Zo zien we dat het verbond een volledige liefdevolle overgave is, van
God aan de mens en van de mens aan God. Het is alles of niets.
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6 Het verbond verbroken door
de zondeval
Wij weten niet hoe lang Adam en Eva in een staat van zuiverheid en onschuld
hebben geleefd. De Bijbel vertelt ons in Genesis 2:25: ‘Beiden waren ze naakt, de
mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.’ Er was sprake van
volledige openheid tussen Adam en Eva. Ze vertrouwden elkaar volkomen zonder
iets te verbergen. Hun relatie was zuiver en ze leefden in harmonie en vrede met
elkaar.
De tekst houdt in dat zij zich ook niet schaamden voor God. In het volgende
bijbelhoofdstuk lezen we hoe God naar hen toe kwam om in de tuin te wandelen
‘in de koelte van de avondwind’ (Gen. 3:8). Het zou heel goed kunnen dat dit een
dagelijks bezoek was waarbij Adam en Eva hun schepper tegemoetgingen om hun
enthousiasme en vreugde met Hem te delen, en God te vertellen over het werk dat
ze hadden gedaan om Hem te dienen.
De relatie met God werd gekenmerkt door liefde en vertrouwen. Er bestond geen
angst, want zoals de apostel Johannes later schrijft: ‘De liefde laat geen ruimte
voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit …’ (1 Joh. 4:18). In het paradijs bestond
volmaakte liefde.
Er was ook sprake van harmonie tussen mens en dier. De dieren waren gehoorzaam
aan de bevelen van de mens. Adam en Eva gingen vrijelijk om met alle dieren
en werden niet door hen bedreigd. In Genesis 1:25 lezen we dat er onderscheid
gemaakt wordt tussen in het wild levende dieren en vee, en we lezen in Genesis
3:1 dat de slang behoorde tot de in het wild levende dieren. Het woord ‘wild’ heeft
hier niet de betekenis van een gevaarlijk roofdier. Het geeft aan dat sommige
dieren meer de aard van een huisdier hadden en meer de neiging hadden om in de
buurt van de mensen te blijven. Anderen zwierven ver weg over de velden en in de
bossen. Maar de dieren waren niet bang voor de mens en ze vormden geen enkele
bedreiging voor elkaar.
Overal heerste volkomen harmonie en vrede.

Vraagtekens bij de regels van het verbond
We zullen het nu niet hebben over de opstand van de ontrouwe engelen in de
hemel en ook niet over het verstoten van satan uit de hemel. Dit zijn gebeurtenis-
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sen die klaarblijkelijk plaats hebben gevonden vóór de zondeval van de mens.
Het gaat ons nu om de tactiek die de satan gebruikt om het verbond van God en
daardoor God zelf in diskrediet te brengen. Zijn methode bestaat hieruit, dat hij
het doet voorkomen alsof God niet helemaal eerlijk en oprecht is, maar dat Hij met
deze afspraak het verbond gebruikt om mensen ondergeschikt te houden.
De satan maakt gebruik van de slang, die wordt gepresenteerd als ‘het sluwst van
alle in het wild levende dieren’ (Gen. 3:1) en daardoor geschikt om het duivelse
plan uit te voeren. De satan is een meester in het vermommen; hij heeft de
gewoonte om altijd gebruik te maken van camouflage en dus onopvallend op het
toneel te verschijnen.
Zijn eerste aanvalspoging bestaat niet uit een rechtstreekse beschuldiging van God,
maar hij probeert twijfel te zaaien door Gods eerlijkheid en motieven te bevragen.
We lezen in Genesis 3:1: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen
enkele boom in de tuin mogen eten?’ Hij wekt hiermee de indruk dat de mens
beperkt wordt door de wet van Gods verbond; dat het geen relatie uit liefde is,
maar één van uitbuiting. In plaats van zijn kinderen vrijheid te geven, legt God hun
beperkingen op.
Deze benadering wordt nog steeds gebruikt door de duivel en zijn medewerkers.
Schenders van het verbond voelen bijna altijd dat zij binnen de grenzen van dit
verbond niet voldoende ruimte hebben om hun gang te kunnen gaan, om zichzelf
te zijn. Zij ruilen hun vrijheid in Christus in voor een vrijbrief voor het vlees, ‘om uw
eigen verlangens te bevredigen’ (Gal. 5:13).
De vraag van de satan klinkt onschuldig en suggereert echte betrokkenheid:
‘Worden jullie niet wat kort gehouden door God? Mogen jullie van geen enkele
boom eten?’ Toch zit er venijn verborgen in die vraag. Het valt echter op hoe de
vrouw antwoord geeft. Zij zegt: ‘Wij mogen vruchten eten van alle bomen in de
tuin.’ God geeft hun overvloed. Zij zijn vrij om te nemen en te eten. Ja, er is een
beperking: Eva zegt dan ook: ‘God heeft ons verboden van die boom in het midden
van de tuin te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we
sterven’ (Gen. 3:2-3).
Hier komt de rechtvaardigheid van God naar voren. De vrouw laat zien dat zij de
voorwaarden van Gods verbond heel goed begrijpt. Ze trekt de juiste consequenties:
als je niet van die boom mag eten, moet je die zelfs niet aanraken. Het is gewoon
verboden terrein. Zij heeft ook de vergeldingsmaatregel goed in zich opgenomen:
ongehoorzaamheid leidt tot de dood. Door haar antwoord laat de vrouw zien dat ze
op de hoogte is van wat er op het spel staat in de relatie met God.
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Ontkenning van de diepte van het verbond
Dan gaat de satan een stapje verder en beschuldigt God ronduit van leugen en
bedrog. Hij zegt brutaalweg: Jullie zullen helemaal niet sterven. Die vergelding
(met de dood) is een loos dreigement waaraan zelfs God geen gevolg kan geven.
De mensheid kan boven de vergelding uitstijgen. De mens kan wel aan God gelijk
worden. ‘God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat
jullie als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad’ (Gen. 3:5).
Binnen het verbond geldt de regel: Ik alleen ben God, soeverein en almachtig; jullie
zijn mijn dienaren, die Ik liefheb en zegen als mijn eigen kinderen. Maar de satan
houdt hun voor: Jij bent je eigen baas: wees je eigen meester. Accepteer geen bevelen van God, maar beslis voor jezelf wat goed of kwaad is. Laat niemand je vertellen wat je moet doen: wees echt vrij. Wees jezelf.
Satan ontkent dat het verbond van God bestaat uit leven en liefde. Hij maakt er
een karikatuur van, alsof het een middel is om de mensheid onder controle te
houden; alsof het dient om de mens een gevoel van vrijheid te geven, terwijl hij
ondertussen in werkelijkheid tot slaaf wordt gemaakt. Hier wordt de grote diepte
van het verbond als een liefdevolle relatie grofweg ontkend: God houdt niet van je,
maar Hij gebruikt je. Houd dan nu maar van jezelf en wees je eigen baas!
Christus verwijst later naar deze gebeurtenis, wanneer Hij tegen de joodse leiders
zegt: ‘Als God uw Vader was, zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan
gekomen toen ik hier naar toe kwam.’ Jezus legt de nadruk op de liefde. Maar de
Joden zijn in de valstrik van de satan gelopen. ‘Uw vader is de duivel, en u doet
maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest.
Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt,
spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen’ (Joh. 8:44). De
zonde van het jodendom is dat de mens God wil dienen op zijn eigen manier en
zelf zijn eigen verlossing veilig wil stellen. Er bestaat geen liefde voor God en zijn
gezalfde. Gebrek aan liefde betekent haat. En haat leidt tot geweld en dood.
Toen Adam en Eva vruchten van de boom namen, lieten zij daarmee zien dat zij
niet binnen het verbond met God wilden leven, maar dat zij hun eigen meester
wilden zijn. De zondeval is niet minder dan een bewuste schending van het liefdesverbond.

Eva eerst, daarna Adam
De vrouw negeert alle signalen die duidelijk op gevaar wijzen. Het feit dat een
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slang kon spreken, zou haar gewaarschuwd moeten hebben. Ze zou nog veel meer
geschrokken moeten zijn van zijn manier van redeneren. Dieren hadden immers
geen inzicht in wat God had gezegd. Hier was sprake van een duidelijke poging om
haar zover te krijgen dat zij het liefdesverbond dat God had gemaakt, zou breken.
Ze had zich dat onmiddellijk kunnen realiseren.
Maar toen de boom in haar gedachten steeds aantrekkelijker begon te worden,
plukte zij een paar vruchten en at ervan. En we lezen dat ze ook wat aan haar man,
‘die bij haar was’, gaf en dat ook hij ervan at (Gen. 3:6). Van de manier waarop de
gebeurtenissen worden beschreven, krijgen we de indruk dat Adam er eerst niet
bij was toen de vrouw in zonde viel. Je zou kunnen vertalen: ‘Ze gaf aan haar man
die bij haar was’, en het tussenvoegsel zou kunnen betekenen dat ze, nadat ze zelf
gegeten had, op zoek ging naar haar echtgenoot en hem overhaalde van de vruchten te eten.
Hoe het ook zij, de vrouw viel als eerste in zonde. We zouden hier misschien niet
zoveel betekenis aan hechten als de apostel Paulus hier later niet over had geschreven: ‘En niet Adam werd misleid (d.w.z. door de slang), maar de vrouw; zij overtrad
Gods gebod’ (1 Tim. 2:14).
De apostel maakt duidelijk dat de vrouw haar positie en de taak die haar in het
verbond was toebedeeld als helper van de man, had genegeerd. Zo werd ze voor
hem een last in plaats van een lust. Paulus gaat dan verder met de opdracht dat
de vrouwen in de kerk hun taak moeten kennen en tevreden moeten zijn met de
plaats die hun is toebedeeld, want op die manier kunnen zij voldoen aan de eis van
Gods verbond. Het onderwijs van Paulus over de plaats van de vrouw in de kerk is
niet seksistisch van aard, maar helemaal in overeenstemming met de regels van het
verbond.
Het is ook opvallend dat bij hen beiden de ogen pas open gingen nadat Adam ook
van de verboden vrucht had gegeten. Dit is ook een aspect van het verbond. Want
Adam was eerst geschapen om het hoofd van zijn vrouw te worden, en als degene
die de leiding heeft, draagt hij de grootste verantwoordelijkheid. Als hij heeft genomen en gegeten, is de zondeval een onherroepelijke werkelijkheid geworden. Het
liefdesverbond is verbroken.

De gevolgen van de zondeval
De Bijbel legt ons niet uit waarom de zondeval plaatsvond. Vanuit menselijk
oogpunt bekeken is het onbegrijpelijk dat de mens zo resoluut het liefdesverbond
kon verbreken. We kunnen wel zeggen dat God toeliet dat het gebeurde, omdat
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je liefde niet kunt dwingen: liefde is iets wat in vrijheid gegeven moet worden. De
zondeval is helemaal een daad van de mens en komt volledig voor zijn verantwoordelijkheid.
God was heel zorgvuldig te werk gegaan bij de schepping van Adam en Eva. Hij
had hen overladen met veel bijzondere gaven, hun een prachtige plaats gegeven
om te wonen en in al hun behoeften voorzien. Hij had de regels van het verbond
heel duidelijk aan hen bekendgemaakt. Daarom kan de zondeval op geen enkele
manier aan God toegeschreven worden. God haat alle zonde verschrikkelijk, Hij
verbiedt de zonde en gaat onmiddellijk tot actie over om de gevolgen van de zonde
weg te nemen.
De Bijbel laat ons zien dat het ergste gevolg van verbondsbreuk is dat de liefdesrelatie is verstoord. Toen God aan de avond van diezelfde dag zijn kinderen kwam
bezoeken, verborgen Adam en zijn vrouw zich tussen de bomen van de tuin. De tuin
van liefde is een schuilplaats van angst geworden. Als God Adam roept, antwoordt
hij: ‘Ik was bang.’ Er ontstaat onmiddellijk een afstand tussen God en de mens.
Toen Adam rekenschap moest afleggen, gaf hij de schuld aan zijn vrouw: ‘De vrouw
die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom
gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ Door te spreken over de vrouw ‘die u hebt
gemaakt om mij terzijde te staan’, probeert Adam zelfs God zelf erin te betrekken.
Hier ligt het begin: de mens geeft God en zijn naaste de schuld. De regel van de
liefde wordt niet meer nagekomen.
Eva volgt dezelfde procedure: zij geeft de slang de schuld. ‘De slang heeft me
misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ Omdat de satan er inmiddels al vandoor is
gegaan, kan de slang niet meer spreken om hem de schuld te geven. Maar op het
moment dat de vloek over de slang is uitgesproken, ontstaat er ook onmiddellijk
een afstand tussen Adam en de dieren.
De harmonie die hoort bij de liefde, is verbroken. God kan niet langer op dezelfde
manier met de mens blijven omgaan. Man en vrouw leven nu in een beschadigde
relatie. Zwangerschap wordt tot een last gemaakt. De natuur is de vijand van de
mens geworden en de krachten van de natuur zullen het hem moeilijk maken om
op aarde te leven. Hard werken is het resultaat. De dieren zullen voortaan uit de
buurt van de mensen blijven en een aantal van hen zal een voortdurend gevaar
voor de mens betekenen. Dieren zullen elkaar ook verslinden. De dood wordt het
onvermijdelijke einde na een moeilijk leven op aarde.
De gevolgen van de zondeval zijn ernstig. De weg naar de levensboom wordt
versperd. De zonde leidt tot de verbanning uit het paradijs: ‘Daarom stuurde hij
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de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was
genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin
van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken’ (Gen. 3:23-24). Het verbreken van het
verbond leidt tot verbanning door God. We zien dit later opnieuw in de geschiedenis van Israël en we zien het ook in het oordeel van de hel, de verbanning naar de
uiterste duisternis en de poel van vuur. De lijn van de Schrift is duidelijk en consistent.

Een glimp van het nieuwe paradijs
Terwijl we in Genesis 3 lezen hoe de mens verder moest leven in een vijandige
omgeving en dat de weg terug geblokkeerd was door engelen, kunnen we inmiddels ook terugzien op de overwinning van Christus bij de verzoekingen van de
duivel in de woestijn. De omstandigheden van de tweede Adam zijn heel verschillend en bij Hem is er sprake van een volledige en glorieuze overwinning.
We lezen in Marcus 1:12 hoe de Geest Jezus de woestijn indrijft. We weten dat
Christus daar eerst veertig dagen en nachten doorbracht met vasten, waardoor Hij
erg verzwakt was. Maar Hij weerstond elke verzoeking van de duivel om tegen het
woord van God in te gaan. Uiteindelijk stuurde Jezus de satan weg.
We lezen dan in Marcus 1:13 deze opmerkelijke woorden: ‘Hij leefde er te midden
van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.’ Hier herinnert de beschrijving
van de woestijn ons weer even aan het paradijs. Christus kan leven te midden van
de wilde dieren, die voor Hem geen enkele bedreiging vormen. Er zijn geen engelen
die voor Hem de weg versperren met vlammende zwaarden; zij zijn er om voor Hem
te zorgen.
In deze verzen zien we een glimp van het nieuwe paradijs, waarin mensen, dieren
en engelen voor het aangezicht van God in vrede zullen wonen. Dit zal werkelijkheid worden door de gehoorzaamheid en het offer van Jezus Christus, die terecht
de tweede Adam wordt genoemd, en die als middelaar van het liefdesverbond alle
dingen zal vernieuwen.
Dit gedeelte van Marcus toont ons de eenheid van het Oude en het Nieuwe
Testament: we gaan van de eerste Adam naar de tweede Adam, van het oude naar
het nieuwe paradijs, en dit alles is het gevolg van Gods liefdesverbond met ons.
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7 Het verbond onderhouden
door de belofte van een redder
Na de zondeval zegt God tegen Adam en Eva dat zij zullen moeten leven in moeilijke omstandigheden en dat hun leven zal eindigen met de dood. Maar ook de slang
wordt op een bestraffende manier aangesproken, met woorden die tegelijkertijd
een boodschap met een belofte en met hoop voor de mensheid inhouden.
We lezen in Genesis 3:14 en 15: ‘God, de Heer zei tegen de slang: “Vervloekt ben jij
dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht
ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je de
kop, jij bijt hen in de hiel.”’
Er bestaat over het algemeen een sterke natuurlijke afkeer tussen mensen en slangen. Een slang is wat zijn lichaam betreft een van de minst aantrekkelijke dieren,
zelfs onder de reptielen, en het zien van een slang kan rillingen van angst en afkeer
over iemands rug doen lopen. De meeste mensen verafschuwen slangen, en een
slang zal óf voor mensen wegvluchten óf zich oprichten om aan te vallen. We zien
het effect van Gods woord over de vijandschap tussen de mens en de slang letterlijk terug in het rijk van de natuur. Ze kunnen niet samenleven, en er zijn maar heel
weinig mensen die een slang als huisdier hebben. Deze afkeer is het resultaat van
het vonnis van God.
Maar we weten ook dat hier meer aan de hand is. De slang werd gebruikt als
middel of instrument van de satan, en uiteindelijk is het satan waarmee moet
worden afgerekend. De vloek over de slang is een teken van een veel diepere, geestelijke strijd: het voortdurende, felle gevecht tussen satan en de vrouw, met hun
nageslacht, tussen de wereld die van God niet wil weten en de trouwe kerk. Kortom:
we weten uit de Schrift dat het een strijd is tussen satan en Christus.

‘Ik zal vijandschap zetten …’
Door de zondeval werd het liefdesverbond verbroken. De mensheid was verdorven
geworden en was slechts in staat om God en zijn naaste te haten. Er bestond nu
vijandschap tussen God en de mensheid en tussen mensen onderling. De satan kon
aanspraak maken op een grote overwinning. Door tegen God in opstand te komen
had de mensheid zich bij het kamp van de boze aangesloten, en was zo onder zijn
invloed en macht terechtgekomen. Er was een nieuw verbond ontstaan: van nu af
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aan zou er een nauwe band tussen de duivel en Adam en Eva bestaan.
De duivel kon nu triomfantelijk vaststellen: Ik ben bevriend met de mensheid en zij
staan aan mijn kant in de strijd tegen God. Nu zouden mensen en duivels samenwerken tegen het koninkrijk van God. De zondeval leidde tot een machtige overeenkomst, tot een verbond van haat. De duivel is heel goed doordrongen van het
belang en de waarde van een verbond.
Maar God staat geen moment toe dat deze nieuw verworven vriendschap zal gaan
groeien en bloeien. Er zal niet alleen een afkeer bestaan tussen mensen en slangen,
maar er zal ook vijandschap zijn tussen de duivel en de vrouw. Dat zal een blijvende vijandschap zijn. God staat niet toe dat er een duivels verbond bestaat, maar
Hij houdt wel zijn liefdesverbond in stand. De Heer zelf zorgt ervoor dat de mens
en satan van elkaar gescheiden blijven, want de mens kan niet tegelijkertijd een
verbond met God hebben en een ander verbond met de duivel.
Onze Heer Jezus Christus bevestigde deze belangrijke waarheid in de bergrede door
te zeggen: ‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten’ (Mat.
6:24). En de apostel Paulus paste deze waarheid toe op ons dagelijks leven toen hij
schreef: ‘U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen,
u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen’
(1 Kor. 10:21). Of zoals Jakobus schreef: ‘Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent?’ (Jak. 4:4). God houdt de
hele Bijbel door de vijandschap tussen slangenzaad en vrouwenzaad in stand.
De vrouw wordt hier aangesproken om twee redenen. Zij was de eerste die toegaf
aan de voorstellen van de duivel en de weg naar vriendschap met hem vrij maakte.
Maar de tweede en veel belangrijker reden bestaat hieruit, dat de vrouw voor het
nageslacht moest zorgen waarmee het verbond moest worden voortgezet. De Heer
maakt de satan duidelijk dat het hem niet zal lukken om Adam en Eva in zijn
macht te krijgen en hun nageslacht te vernietigen.
De vrouw is niet in staat om zich in eigen kracht te ontworstelen aan de macht
van satan. Let er dan ook op dat God zegt: ‘Ik zal vijandschap stichten tussen jou
en de vrouw.’ De mensheid zal keer op keer een makkelijke prooi voor satan zijn en
geneigd zijn om vriendschap te sluiten met de wereld, maar de Heer God zal dat
niet toestaan. Hij zal ze uit elkaar houden. Op deze manier zal Hij ervoor zorgen
dat er een antithese blijft bestaan tussen de twee partijen. Op deze manier zal Hij
zijn liefdesverbond met Adam en Eva en hun nageslacht instandhouden. Het voortbestaan van het verbond hangt niet af van onze eigen mogelijkheid om afstand te
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houden van de duivel, maar van Gods krachtige verklaring: ‘Ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw.’

Het nageslacht is er ook bij betrokken
De vijandschap zal niet alleen bestaan tussen (Adam en) Eva en de satan, maar
zal ook doorwerken in hun nageslacht (of zaad). Dit is een typisch verbondsmatige
manier van spreken, want een verbond is, zoals al eerder is vermeld, nooit met een
bepaalde persoon alleen opgericht, maar ook met zijn kinderen. De vijandschap
waar God het over heeft, zal gevolgen hebben door de hele geschiedenis heen, in
elke generatie.
De woorden ‘nageslacht van de slang’ kunnen niet letterlijk worden genomen, want
de satan heeft als gevallen engel geen kinderen. We beschouwen die generaties
van de mensheid die ontrouw zijn aan God en zich samen met satan tegenover
God opstellen, als het nageslacht van de slang. Het nageslacht of het zaad van de
vrouw zijn dan de generaties die uit Eva voortkomen en die trouw zijn aan de Heer
en zijn verbond (zoals ik verder zal uitleggen in hoofdstuk 8).
Er speelt hier nog een ander aspect mee. In het geval van Eva wordt het meervoudige begrip ‘nageslacht’ (zaad) gebruikt, maar dit wordt gevolgd door twee woorden
in enkelvoud, ‘dit (zaad) zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen’ (Gen. 3:15, NBG-vertaling*). De vijandschap die gevolgen zal hebben voor hele
generaties, zal uiteindelijk opgelost worden in het conflict tussen twee hoofdrolspelers: aan de ene kant onze Heer Jezus Christus en aan de andere kant de satan.
De strijd tegen de boze, die gevoerd wordt door trouwe verbondsgeneraties, zal
uiteindelijk opgelost worden door het reddingswerk van Jezus Christus, die de satan
zal vertrappen (Rom. 16:20). Daarom kan de apostel Johannes ook schrijven: ‘De
Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen’
(1 Joh. 3:8).
We vinden een beschrijving van deze heldhaftige strijd in Openbaring 12. Daarin
staat een vrouw op het punt een kind te baren, terwijl er een enorme draak of slang
klaarstaat om het kind te verslinden zodra ze bevallen is. Maar het kind ontsnapt
en wordt dadelijk weggevoerd naar de hemel. De vrouw vlucht naar de woestijn,
waar God zelf voor haar zorgt. Haar kind is voorbestemd om alle volken met een
ijzeren herdersstaf te hoeden.
De belofte van God, zoals die in het paradijs is geopenbaard (Gen. 3:15), heeft
* Noot van de vertaalster: In de NBV valt dit verschil weg, omdat hier wel een meervoudsvorm gebruikt is: ‘… zij
verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’
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gevolgen door de hele geschiedenis heen. Het bepaalt de uiteindelijke uitkomst van
de eeuwenlange strijd tussen satan en Christus, tussen de wereld en de kerk, tussen
mensen die het verbond breken en hen die het houden. Daarom wordt deze belofte
het evangelie genoemd, omdat het goed nieuws is en veel hoop geeft aan gevallen
mensen. De strijd zal moeilijk zijn en de pijn soms ondraaglijk, maar de garantie
voor de overwinning ligt in de belofte van God die het liefdesverbond onderhoudt
door de komst van de Verlosser.

Door lijden tot heerlijkheid
Door de openbaring van het evangelie in het paradijs leren we een aantal belangrijke dingen, die we goed moeten blijven onthouden wanneer we de rest van de
Bijbel lezen. Redding door de beloofde verlosser is geen ‘makkelijke oplossing’ voor
de problemen van de mensen. Het verlossingswerk is duur en de vraagprijs is hoog.
De Heer maakt dit duidelijk door de manier waarop het evangelie hier is geformuleerd.
‘Zij verbrijzelen je kop.’ Voor zover mij bekend kun je een slang alleen doden door
met een harde slag zijn kop te verbrijzelen. Als je mist, zal de slang terugdeinzen en
waarschijnlijk jouw voet raken als hij wegschiet. De Heer belooft hier een volledige
overwinning op de satan, die geen enkele kans maakt om als overwinnaar uit de
strijd te komen. Het perspectief van deze strijd is een volledige overwinning.
Maar tegelijkertijd wordt er tegen de slang gezegd: ‘Jij bijt hen in de hiel. Dit
verwijst waarschijnlijk naar de neiging van een slang om te wachten tot zijn slachtoffer voorbij is, om hem dan van achteren aan te vallen en in de hiel te bijten. De
hiel is het meest kwetsbare gedeelte van de voet, waarin ook de hoofdader naar
het been zich bevindt. We hebben hier hoogstwaarschijnlijk met een giftige beet te
maken. Het gif kan via de hiel heel makkelijk in de bloedbaan terechtkomen en de
dood veroorzaken.
Deze woorden houden niet noodzakelijkerwijs in dat de redder moet sterven. Gif
kan uit een wond gezogen worden voordat het zich verspreidt, en een slangenbeet
is niet altijd dodelijk. Maar de gevolgtrekking is duidelijk: het zaad van de vrouw,
de beloofde verlosser, zal in deze strijd lijden, en het zou wel eens een strijd kunnen
zijn die eindigt met de dood. Er is geen overwinning zonder persoonlijk offer en
lijden. Het is een onderdeel van het evangelie: door lijden tot heerlijkheid. ‘Want
om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles
bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren’ (Heb. 2:10).
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Vanuit het vervolg kennen we de diepste betekenis van deze woorden: onze Heer
gaf zijn leven aan het kruis van Golgota en door dat te doen brak Hij de macht van
de satan. Er werd een hoge prijs voor betaald, maar de verlosser was bereid om die
prijs te betalen om het liefdesverbond van God voor altijd zeker te stellen.

Het evangelie met blijdschap ontvangen
We zullen nu nog aandacht schenken aan wat we vinden in Genesis 3:20: ‘De mens
noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden.’ Het is niet
verstandig om over namen te speculeren, maar als een naam wordt veranderd, kan
dit een belangrijke bedoeling hebben. Adam noemde zijn vrouw eerst ‘vrouw’, en
dit was om hun intimiteit te laten zien, ‘een uit een man gebouwd’ (Gen. 2:23).
Maar de zonde heeft afstand tot gevolg gehad. Kan de relatie worden hersteld?
De naam Eva heeft te maken met het begrip leven. Ook al heeft de dood zijn
intrede gedaan in de wereld, Adam blijft in het evangelie van de liefde geloven.
Hij is er zeker van dat het leven bewaard wordt en zal voortduren, ondanks de
verschrikkelijke zondeval met alle gevolgen van dien. Er zal een dag komen waarop
een zoon de duivel zal vernietigen en zijn macht zal breken. Deze zoon zal voortkomen uit Eva. Alhoewel zij de eerste was om te zondigen, zal zij ook een instrument
zijn in het verbreken van de macht van de zonde. Uit haar zullen alle levenden
voortkomen, ook de zoon die de verlosser zal
worden. De vrouw die de dood veroorzaakte,
wordt ‘leven’ genoemd, omdat God zijn
belofte vervult.
Deze naamgeving van Eva is het geloofsantwoord van Adam op Gods belofte van
redding. De diepte van het evangelie vindt
later zijn weerklank bij de apostel Paulus: ‘De
angel van de dood is de zonde, en de zonde
ontleent haar macht aan de wet. Maar laten
we God danken, die ons door Jezus Christus,
onze Heer, de overwinning geeft’ (1 Kor.
15:56-57). De dood had zijn intrede gedaan
in de wereld. Maar eens zou de dag van
Christus ook komen.
In de weg van Gods liefdesverbond bestaat
er leven.
Beeld in brons, Adam en Eva
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8 Het verbond en de generaties
Er zijn mensen die beweren dat de geschiedenis van het verbond begint met
Abraham, of mogelijk bij Noach, toen het woord ‘verbond’ voor de eerste keer in de
Bijbel gebruikt werd. We hebben gezien dat dit niet zo is. De geschiedenis van Gods
verbond, zijn liefdesrelatie met de mensen, begint met de schepping van de mens
in het paradijs.
In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe het verder gaat met de eerste generaties die uit Adam en Eva geboren worden. Zullen zij het verbond houden of zullen
zij hun eigen weg kiezen, zoals hun ouders dat deden in de zondeval?
Er wordt een patroon zichtbaar. De Schrift schetst twee lijnen: in het ene geval blijft
de mens ondanks alle zwakheden trouw aan God en put hij kracht uit zijn beloften,
en in het andere geval wordt de mens ontrouw aan God. Hij leeft in vijandschap
met Hem, terwijl hij kracht zoekt in eigen mogelijkheden en hulpbronnen. De ene
mens leeft vanuit geloof en de ander is uit op macht.
Er komt een moment waarop een ontrouwe generatie niet langer meer beschouwd
wordt te behoren tot Gods liefdesverbond. Wanneer we uitgaan van wat er staat in
het tweede gebod, duurt het slechts drie of vier generaties voordat een volk volledig is vervreemd van de dienst van God. Doordat ontrouwe mensen Gods verbond
verbroken hebben, komen zij wanneer zij blijven weigeren zich te bekeren, buiten
het verbond te staan en worden dan steeds vijandiger tegenover God. De apostel
Paulus schetst dit proces in Romeinen 1:18-32. Het verwerpen van Gods zelfopenbaring leidt tot afgoderij en onzedelijkheid. Het resultaat daarvan is een afschuwelijke verdorvenheid, waarbij als het ware afscheid genomen wordt van natuurlijke
relaties.
Het trouwe geslacht vecht om het geloof te behouden en moet veel beproevingen
doorstaan, maar volhardt door Gods genade in gehoorzaamheid en vertrouwen.
Binnen het beperkte bestek van deze studie kunnen we slechts een korte schets
geven van de geschiedenis van deze twee generaties.

Kaïn en Abel
Adam en Eva gaan verder met hun leven in een nieuwe situatie waarin de dood
een plaats heeft gekregen, maar wel met behoud van het geloof in de belofte van
God. Dit wordt duidelijk bij de geboorte van hun zoon Kaïn, wanneer Eva zegt: ‘Met
de hulp van de Heer heb ik het leven geschonken aan een man’ (Gen. 4:1). Eva doet
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hier een uitspraak over haar eigen zwakheid, maar erkent tegelijkertijd Gods hulp
en zegen. Misschien is dit wel het basiskenmerk van een trouw verbondskind: sterk
zijn door geloof in God.
Toen het tweede kind werd geboren, betekende dat het begin van een gestructureerd gezinsleven. Het is heel goed mogelijk dat er in die tijd ook dochters werden
geboren, maar die spelen in de gebeurtenissen die beschreven worden, geen rol.
De twee jonge mannen krijgen dezelfde opvoeding. We kunnen er zeker van zijn dat
Adam en Eva hun zonen verteld hebben wat er eerder in het paradijs was gebeurd,
en hoe hun hoop nu gevestigd is op de komende verlosser. Maar Kaïn aanvaardt
het evangelie niet. Zijn naam betekent ‘met Gods hulp’, maar daar leeft hij niet
naar. Hij weigert alle dingen alleen van de Heer te verwachten.
We lezen over offers die aan God gebracht worden. Die worden vermeld zonder dat
er een verdere toelichting bij wordt gegeven. Vanuit de Schrift wordt duidelijk dat
er offers gebracht worden voor de verzoening van de zonden en ook om dankbaarheid uit te drukken voor Gods zegeningen. Het is niet altijd even duidelijk hoe we
deze offers moeten opvatten. Het is echter klaarblijkelijk wel zo dat de Heer wordt
erkend als de grote en heilige God. Het brengen van offers is een vorm van aanbidding. Adam en Eva waren waarschijnlijk gewend om offers te brengen en hun
zoons groeiden op met de wetenschap dat God aanbeden moest worden.
Kaïn neemt deel aan deze eredienst en brengt een offer aan de Heer, net als zijn
broer Abel. Maar Kaïn legt zijn hart er niet in. En hoewel hij God niet liefheeft,
wordt hij jaloers en boos als hij merkt dat God het offer van Abel wel aanvaardt,
maar dat van hem niet. Er ontstaat haat. Ondanks de waarschuwing van God gaat
Kaïn verder op de verkeerde weg en vermoordt zijn broer.
Er is niets te merken van spijt. Als hij door de Heer wordt afgewezen, maakt Kaïn
zich alleen maar druk over zijn eigen veiligheid. Hij gaat weg en begint opnieuw
met zijn eigen nakomelingen, totaal vervreemd van God. We lezen in Genesis 4:16:
‘Toen ging Kaïn bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten
oosten van Eden.’ Er is nu een diepe kloof ontstaan in het gezin van Adam en Eva,
en de oorzaak hiervan is de weigering van Kaïn om de Heer van harte te dienen
naar zijn wil.
Adam en Eva gaan verder in geloof. We lezen dat er nog een andere zoon wordt
geboren in hun huis en Eva geeft hem de naam Set, want, zo zegt ze: ‘God heeft
mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven’ (Gen.
4:25). Abel is dood en Kaïn is geestelijk dood, maar God zal door middel van deze
zoon de lijn van trouwe generaties voortzetten zoals Hij heeft beloofd.
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Dit gebeurt door Gods zegen, zoals duidelijk gemaakt wordt in Genesis 5. Van nu af
aan bestaan er twee totaal verschillende geslachten van mensen op aarde. Mensen
die volgens hun eigen wetten en in eigen kracht leven, en mensen die de Heer
gehoorzamen en zijn zegen zoeken. De laatstgenoemden leven in het verbond; de
eersten verwerpen het.

De lijn van Kaïn: zelfverlossing
Als we deze twee geslachten met elkaar vergelijken, ontdekken we al snel dat
ongehoorzaamheid in eerste instantie veel positief resultaat lijkt op te leveren. Kaïn
bouwt een stad, een veilige plaats, en ontvangt zonen. Hij noemt de stad naar zijn
zoon Henoch en toont daarbij zijn trots over de vruchten van zijn eigen vlees.
Eén van Kaïns meest op de voorgrond tredende afstammelingen is Lamech. En
passant merken we op dat veel van de kinderen van Set dezelfde namen hebben als
die van Kaïn (ze komen per slot van rekening uit dezelfde familie), maar ze gedragen zich wel heel anders dan hun wereldse neven en nichten. Doordat de namen
vaak overeenkomen, ga je tijdens het lezen deze twee generaties onwillekeurig
vergelijken. Misschien was dit ook wel de bedoeling van de heilige Geest.
Lamech, de nakomeling van Kaïn, zit op een spoor dat al heel snel voert naar
macht en rijkdom. In Genesis 4:19-20 wordt vermeld dat hij twee vrouwen trouwde.
De oorspronkelijke bedoeling van de Heer was monogamie, maar Lamech heeft
andere plannen. Hij wil laten zien wat hij durft en zijn mannelijke imago vergroten.
Het hebben van twee vrouwen leidt tot meer nageslacht binnen kortere tijd en het
hebben van kinderen betekent een uitbreiding van macht. Deze Lamech is ook heel
goed in staat zichzelf te verdedigen. We lezen van zijn grootspraak in de verzen
23 en 24: ‘Kaïn wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal.’ Het
zou bijvoorbeeld goed mogelijk zijn dat de een of andere jongeman Lamech had
aangevallen en verwond (Gen. 4:23), en dat hij als wraak een hoge tol had geëist,
misschien wel het genadeloos uitroeien van de hele familie van die jongeman.
Het is niet zonder reden dat de Heer Jezus later, als Hem wordt gevraagd hoe vaak
wij onze broeder moeten vergeven, spreekt van ‘zeventig maal zeven’. De wereld
heeft geen weet van vergeving en genade, maar gaat vaak over tot vergeldingsacties. De aard van de wereld zonder God is gewelddadig en dat wordt duidelijker
naarmate de tijd vordert (zie Gen. 6:11: de aarde was vol onrecht).
De zonen van Lamech blijken op alle terreinen kundig en succesvol. Jabal wordt
een uitstekend boer die grote kuddes vee fokt. Jubal blinkt uit in de kunst en vooral
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in het maken van muziekinstrumenten. Tubal-Kaïn is een meestersmid, die allerlei
soorten gereedschap en wapens uit brons en ijzer kan vervaardigen. Op elk gebied,
of het nu het boerenbedrijf, de kunst of de techniek betreft, blijkt de generatie van
Kaïn grote vooruitgang te boeken. Je zou bijna geneigd zijn om samen met Asaf in
Psalm 73:3 te klagen, ‘… want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het
geluk van wie kwaad doen.’
Deze generatie zorgt voor zichzelf, kan zichzelf wel redden en bouwt aan zijn eigen
toekomst. Zij heeft God niet nodig, en er is helemaal geen sprake van erkenning
van Gods verbond en het verlangen naar een redder. Namen en omstandigheden
kunnen in de loop van de tijd veranderen, maar het voorbeeld van Kaïn en zijn
zonen vindt nog steeds overal navolging in de mensenwereld.

De lijn van Set: de dienst van God
In tegenstelling met de geschiedenis van Kaïn lijken de ontwikkelingen in de lijn
van Set maar langzaam en weinig spectaculair te verlopen. We lezen in Genesis
4:26 dat Set ook een zoon kreeg, die hij Enos noemde. De betekenis van deze
naam lijkt op die van de naam Adam en kan worden vertaald als: zwakke man. Dat
betekent niet noodzakelijkerwijs dat Enos gezien moet worden als een zwakkeling
of als iemand die zijn eigen zaken niet kan regelen, maar het wekt de veronderstelling dat Set de beperkingen van de gevallen mens heeft leren inzien, en dat er in
deze naam zowel een belijdenis als een pleidooi verscholen zit: onze hulp is in de
naam van de Heer! Set en zijn generatie zullen zich richten op de Heer, die hun zijn
belofte gaf in het liefdesverbond.
In Genesis 4:26 lezen we ook: ‘In die tijd begon men de naam van de Heer aan te
roepen.’ Terwijl Lamech, afstammeling van Kaïn, roemt in zijn eigen mogelijkheden,
zoekt de trouwe generatie de Heer en roept Hem aan om naar zijn zegen en hulp
te vragen. Hier zien we het begin van een eredienst, die overgenomen zal worden
door toekomstige generaties.
In Genesis 5 krijgen we een lijst van Adams nakomelingen (5:1). Het is opvallend
hoe in vers 1 en 2 de bijzondere schepping van de mens en zijn hoge positie eerst
weer in herinnering worden gebracht: ‘Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij
hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.’ Deze woorden vertellen
ons dat God als het ware opnieuw begint met zijn verbond. De lijn loopt nu officieel
van Adam naar Set en zijn kinderen. Kaïn en zijn kinderen zijn afgesneden.
Een ander belangrijk kenmerk van de lijst in Genesis 5 is, dat ons erg weinig verteld
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wordt over de prestaties van deze trouwe nakomelingen. Ze worden geboren, leven
en sterven, maar er worden geen spectaculaire dingen over hen vermeld. Gods
kinderen leven zo te zien een rustig en vreedzaam bestaan.
Toch vallen ons nog wel een aantal vermeldenswaardige dingen op. Deze generaties ontvangen een lang leven, zodat de aarde bevolkt kan worden met gehoorzame mensen. Langs deze lijn wordt ook iets zichtbaar van een leven in Gods nabijheid. Godsdienst is meer dan het eenvoudig voldoen aan de regels. We lezen over
Henoch dat hij ‘leefde in nauwe verbondenheid met God …’ (Gen. 5:22). Hieruit
blijkt een trouwe en oprechte vriendschap met de Heer, waarin liefde voor God en
zijn geboden een duidelijke plaats hadden.
Over dezelfde Henoch wordt ons verteld: ‘aan zijn leven kwam een einde doordat
God hem wegnam’ (Gen. 5:24). Henoch ging niet dood, maar werd in de hemel
opgenomen als teken dat hij trouw was geweest aan God en door Hem werd gezegend. In Hebreeën 11:5 lezen we: ‘Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem
had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in
wie God vreugde vond.’ Wat moet hij een geweldig getuigenis hebben afgegeven.
We lezen ook dat Lamech, de afstammeling van Set, de gehoorzame Lamech, een
zoon krijgt en hem de naam Noach geeft. ‘Deze zoon, zei hij, zal ons troost geven
voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de Heer ons akkerland heeft
vervloekt’ (Gen. 5:28). Deze belijdenis van Lamech is een teken van nederigheid en
hoop: het leven is moeilijk, maar God zal uitkomst geven. Gods kinderen houden
zich vast aan Gods verbondsbeloften, die troost bieden in alle moeiten.
Deze rechtvaardige generatie diende God dan ook in het openbaar. Zij wandelden
dichtbij Hem en dienden Hem naar zijn wil. Hun leven was een duidelijk getuigenis
voor het ongelovige en onbekeerlijke nageslacht van Kaïn. Ze gingen nog verder en
waarschuwden openlijk tegen de zonden van de wereld in hun tijd. Over Henoch
wordt geschreven: ‘Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: “Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen
om over allen zijn vonnis uit te spreken; alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen
voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor
de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd”’ (Judas: 14-15). Hier wordt
de veronderstelling gewekt dat Henoch door God werd opgenomen, omdat zijn
vijanden van plan waren hem te doden. Zij konden hem niet vinden, omdat God
hem had gered.
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Het getuigenis dat van Noach wordt gegeven, lijkt hier sterk op: ‘Noach was een
rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde,
in nauwe verbondenheid met God’ (Gen. 6:9). Ook wordt van Noach gezegd dat
hij door zijn geloof een ark bouwde (Heb. 11:7). Deze beide mannen geloofden
oprecht in God en zochten Hem vurig in het gebed. Zij betoonden zich trouwe
verbondskinderen in woord en daad, en lieten in heel hun leven hun liefde voor
God en de naaste zien. Als je terugkijkt op hun leven, word je herinnerd aan de eis
van Gods verbond zoals die later door Micha werd uitgesproken: ‘Er is jou, mens,
gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niet anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Mi. 6:8). Dit is een
prachtige samenvatting van onze verbondsopdracht.
Door hun godvrezende levenshouding en profetie gingen deze mannen in tegen de
zonden van hun tijd. Het is geen wonder dat de wereld hen haatte. Evangelisatie
heeft al vanaf het begin van de tijd plaatsgevonden door middel van het spreken
van Gods kinderen en hun levenswandel.

De lijnen komen samen: de vijandschap vergeten
In de loop van de tijd bewegen de twee lijnen zich echter naar elkaar toe en beginnen zelfs samen te vallen. De kinderen van God (‘de zonen van de goden’, Gen. 6:2)
worden aangetrokken door ‘de dochters van de mensen’. We lezen dat gemengde
huwelijken hiervan het resultaat waren: ‘Ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar
wilden.’ De basis van een dergelijk huwelijk was geen geestelijke verbondenheid
(met God), maar lichamelijke schoonheid en seksuele aantrekkingskracht. De
vijandschap die God in het paradijs had aangekondigd, werd door de meesten van
hen vergeten.
Het is goed om er hier even de vinger bij te leggen dat deze verbintenissen tussen
de zonen van God en de dochters van de mensen vanuit genetisch oogpunt bezien
succesvol waren. We lezen over de giganten (Gen. 6:4), befaamde helden die over
iedereen heersten en hen terroriseerden; mannen die zelfverrijking als doel hadden
en daarbij gewelddadige methoden niet schuwden. Je kunt uit de tekst halen dat
deze ‘giganten’ het product zijn van de vermenging van twee generaties. Als kerk
en wereld samengaan, kunnen zij een bijna onoverwinnelijke macht vormen.
De situatie wordt zo slecht en het geweld zo allesomvattend, dat God diep
gekwetst wordt en besluit de verdorven mensen te vernietigen door een machtige
vloed. Op dat punt aangekomen is er nog nauwelijks iemand over die God dient.
Als God op zoek gaat naar een rechtvaardig mens, kan Hij alleen Noach nog maar
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vinden. Door hém zullen dan ook het menselijk geslacht en de lijn van Eva en Set
voortgang vinden. Gods liefdesverbond bestaat nog steeds, zelfs wanneer het water
van de zondvloed begint te stijgen: er is redding te vinden in de ark.

Gemengde huwelijken
We leren hier een aantal belangrijke lessen. Gods verbondskinderen hebben vaak
hun relatie met God in gevaar gebracht door de vijandschap tussen gelovigen en
ongelovigen te vergeten en gemengde huwelijken te sluiten. Door de hele Schrift
heen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt er voortdurend geleerd
dat een verbondskind niet moet trouwen met een ongelovige. Zij die dat wel doen,
nemen hun eigen geloof niet serieus genoeg en berokkenen schade aan de zaak
van God. Wanneer de door God ingestelde vijandschap wordt vergeten, wordt de
kerk altijd verslonden door de wereld. Dan wordt door middel van assimilatie gerealiseerd wat niet door vervolging bereikt kon worden. Zoals Bileam adviseert: ‘“Ga de
strijd niet met hen aan, nodig ze uit!” De Israëlieten begonnen zich in te laten met
Moabitische vrouwen. Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden
ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en boog zich voor die goden
neer’ (Num. 25:1-2).
Daarom verbood Isaak zijn zoon Jakob om een meisje uit Kanaän te trouwen (Gen.
28:1). De Hethitische vrouwen van Esau waren een bron van voortdurende ergernis
voor Isaak en Rebekka (Gen. 26:34). In dit verband merken we op dat een huwelijk in de Bijbel een verbond wordt genoemd (Mal. 2:14: ‘… een verbintenis’). Onze
huwelijksverbintenis moet in overeenstemming zijn met Gods liefdesverbond. We
mogen alleen trouwen met iemand die God liefheeft. De Heer waarschuwt Israël
dat de volken van Kanaän zullen proberen verdragen met hen te sluiten. ‘En als
jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen en die vrouwen geven zich met
hun goden af, zullen ze ook je zonen daartoe verleiden’ (Ex. 34:16).
Gemengde huwelijken kwamen wel voor in Israël, zelfs in het geval van vooraanstaande mannen zoals Simson en Salomo. De gevolgen waren rampzalig. We lezen
over Salomo: ‘Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen: behalve de
dochter van de farao beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon,
en Hethitische vrouwen. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Heer tegen
de Israëlieten had gezegd: “Jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich
niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan
dienen.” Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. Hij had zevenhon-
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derd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen, en deze vrouwen maakten hem
ontrouw: op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen
en hij was de Heer, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader
David dat was geweest.’
De conclusie is: ‘Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer en was de Heer niet
zo trouw als zijn vader David’ (1 Kon. 11:1-6). Het verbod om gemengde huwelijken
aan te gaan ligt niet opgesloten in raciale verschillen, maar is gebaseerd op het
verbondsprincipe om alleen de Heer te dienen.
Gemengde huwelijken vormden ook mede een reden voor de ballingschap. Nadat
de ballingen terugkeerden uit Babel, werden de huwelijkswetten sterk aangescherpt. Ezra en Nehemia namen bijvoorbeeld strenge maatregelen in dit opzicht,
om te voorkomen dat de zonden uit het verleden herhaald zouden worden. Er werd
vastgesteld dat het sluiten van een huwelijk met een vrouw uit de heidenen een
breuk met Gods liefdesverbond betekende: ‘Laat ons daarom ten overstaan van
onze God de verplichting aangaan dat wij al die vrouwen en alle kinderen die zij
hebben gebaard wegsturen, zoals u, heer, ons dat aanraadt …’ (Ezra 10:3).
Het Nieuwe Testament is niet minder duidelijk over gemengde huwelijken. Gods
verbond met ons bepaalt onze huwelijkskeuze, want het huwelijk is nu een weerspiegeling van het mysterie van de eenheid tussen Christus en zijn kerk (Ef. 5:32).
Het is regel dat het huwelijk is ‘in verbondenheid met de Heer’ (1 Kor. 7:39). We
lezen in 2 Korintiërs 6:14: ‘Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen.’
Hoewel deze tekst in bredere zin gebruikt kan worden dan alleen de huwelijksrelatie, is het duidelijk dat het vooral ook van toepassing is in het geval van een huwelijk. ‘Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?’ (vs. 15). Ook seksuele
zonden zijn nu ernstiger van aard geworden, want het lichaam van een gelovige is
sinds Pinksteren een ‘tempel van de levende God’ (vs. 16; zie ook 1 Kor. 6:18-20: ‘Of
weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont …?’).
De vijandschap die God in het paradijs heeft verklaard, blijft bestaan. We mogen
geen verbintenis aangaan die een bedreiging vormt voor het liefdesverbond van
God, aan Wie wij met hart en ziel toebehoren doordat we gekocht zijn met het
kostbare bloed van onze verlosser. Dit onweersproken bijbels onderwijs komen we
steeds weer tegen zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.
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9 Het verbond met Noach
We hebben al gezien hoe de eerste wereld in de greep van de angst terecht kwam
en ‘vol onrecht’ was (Gen. 6:11). Het geweld en het bloedvergieten op aarde werd
zo erg, dat de Heer besloot strenge maatregelen te nemen. ‘Ik zal de mensen die ik
geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee,
de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt’
(Gen. 6:7). De Heer had veel geduld gehad en gewacht op een verandering in de
harten van de mensen, maar nu naderde het oordeel. Het zou allesomvattend en
grondig zijn: de mensheid zou van de aardbodem worden weggevaagd. Dit was het
vanuit de oudheid bekende geweldige oordeel van de grote watervloed.
Dit oordeel zou zowel mensen als dieren treffen. Hoewel dieren moreel gezien niet
schuldig zijn aan de verkeerde daden van mensen, werden zij toch getroffen door
het oordeel dat over de aarde kwam, want zij leefden onder de heerschappij van de
mens.
Het zou ook wel mogelijk kunnen zijn dat de aard van de dieren op aarde zo wild
geworden was dat ze niet meer in de hand gehouden konden worden en steeds
meer een bedreiging gingen vormen voor de mensen; het zou zelfs zo kunnen zijn
dat zowel de mensen als de dieren roofzuchtig waren geworden. In dat geval was
de Heer van plan een nieuw begin te maken.

Verbondsprofiel
De Heer zal echter de mensheid en het dierenrijk niet helemaal vernietigen. Hij
blijft trouw aan zijn liefdesverbond en betoont zijn genade aan Noach met wie Hij
in de toekomst verder zal gaan. In Genesis 6:9 vinden we een belangrijke profielschets van een trouw verbondskind: ‘Noach was een rechtschapen man; hij was in
zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met
God.’
Het woord ‘rechtschapen’ heeft hier dezelfde invulling die het ook later heeft,
wanneer de Bijbel spreekt van de rechtvaardigheid door het geloof. Het element
van rechtvaardigheid door het geloof ontbreekt nooit in de verbondsrelatie. Noach
geloofde God en vertrouwde op zijn belofte en dat werd hem – net als later bij
Abraham – tot rechtvaardigheid gerekend.
Zie hiervoor Hebreeën 11:7: ‘Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen
was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was,
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gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde
hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.’ Het
verbond is altijd gebaseerd geweest op de rechtvaardiging door het geloof.
Zoals het woord ‘rechtvaardig’ de status vertegenwoordigt die Noach voor God
had, vertelt het woord ‘rechtschapen’ ons iets over zijn reputatie onder de mensen.
In Genesis 6:9 wordt uitdrukkelijk vermeld, dat hij ‘in zijn tijd de enige was die een
voorbeeldig leven leidde’. Ze konden niets verkeerds bij hem vinden. Rechtschapen
(en rechtvaardig) zijn betekent niet dat iemand zonder zonde is. Het betekent
dat Noach in praktijk bracht wat God wilde; hij leefde een leven dat vol was met
de vruchten van het geloof. Dat was van het begin af aan ook een eis van Gods
verbond geweest.
En dan komen we de uitdrukking tegen: ‘Hij wandelde met God’ (net als van
Henoch wordt getuigd in Gen. 5:24). Wandelen heeft hier betrekking op het hele
dagelijkse leven. Noach leefde dicht bij God in een nauwe verbondenheid met
Hem. In het verbond leven we door geloof alleen, we laten in het openbaar de
vruchten van het geloof zien en dit alles komt voort uit een hechte persoonlijke
band met de Heer zelf. Dit is door alle eeuwen heen de profielschets van een echt
verbondskind.
We moeten nog een ander element uit deze profielschets noemen. De tekst voegt
onmiddellijk toe, in Genesis 6:10: ‘Noach had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.’ Dit
is niet zomaar een biografische noot, maar heeft te maken met de aard en reikwijdte van het verbond zelf. Het verbond is gesloten en wordt voortgezet met de
gelovigen en hun kinderen. Deze zonen waren al volwassen en zelfs getrouwd (Gen.
7:13) ten tijde van de watervloed, maar samen met Noach en zijn vrouw behoren zij
tot de verbondslijn.
Er wordt niets vermeld over hun rechtvaardigheid of geestelijke conditie. Dat is niet
omdat die niet belangrijk zouden zijn, maar omdat hun status bepaald wordt door
de positie van Noach als hoofd van het gezin. God zegt tegen Noach: ‘Ga de ark
in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij (enkelvoud: niet jij en zij) als
enige van deze generatie rechtschapen bent’ (Gen. 7:1). God heeft in het verbond
niet alleen met individuele personen te maken, maar Hij geeft zijn genade ook aan
hun gezinnen.
Ik noem dit om aan te tonen hoe de Schrift op een heel eenvoudige manier kan
laten zien hoe God zijn liefdesverbond toepast op gelovigen en hun nageslacht.
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De houding van de zonen komt later – na de zondvloed – wel naar voren en wordt
uitgebreid beschreven in Genesis 9:18-27. We zien dan dat niet bij alle zonen een
oprechte liefde voor de Heer en zijn dienst aanwezig was; en dat dit grote gevolgen
heeft.

In de ark gered door water
Dit eerste grote oordeel hield in dat de toenmalige wereld overspoeld zou worden
door water, door een grote vloed. Water kan reinigen en zuiveren, maar ook vernietigen. De enige manier om aan dit oordeel te ontkomen was door gebruik te maken
van een ark. Alleen in de ark zouden Noach, zijn gezin en de dieren veilig zijn en
in staat zijn om een nieuwe wereld binnen te gaan. We moeten wel in gedachten
blijven houden dat de elementen niet, zoals bij het laatste oordeel het geval zal
zijn, versmolten en vernieuwd werden. Maar de grote vloed verwijst wel naar een
vaststaand oordeel dat aan het einde der tijden zal komen. ‘En dat de toenmalige
wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige
hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het
oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan
het vuur’ (2 Petr. 3:6-7). In beide gevallen is er alleen maar ontsnapping mogelijk
in de weg van Gods verbond.
Het water en de ark ontvangen in de Schrift een speciale betekenis en illustreren
de weg van de verlossing. De apostel Petrus schrijft: ‘… aan hen die ten tijde van
Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd
werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed
gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u
nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan
God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus
Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de
engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn’ (1 Petr. 3:20-22).
Net zoals Noach en zijn gezin door het water moesten gaan (om als het ware gereinigd te worden door de watervloed), zo moeten ook wij door het water heen gaan,
namelijk het water van de doop, dat nu het teken en zegel van Gods verbond is
geworden. Noach had zijn ‘doop’ net als wij. Het water is een illustratie van zowel
leven als dood, oordeel en verlossing, en leidt ons, zoals Petrus schrijft, naar het
verlossingswerk van Christus die stierf, maar weer opstond uit de dood en opsteeg
in heerlijkheid. We worden niet gered door rituelen of tekenen, maar alleen door
Jezus Christus.
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Zoals in de watervloed zowel het achterlaten van een oude wereld als het begin
van een nieuwe wereld begrepen was, zo is de doop het teken van een definitieve
overgang: we zijn met Christus gestorven, door de doop in zijn dood met Hem
begraven, zodat wij ook, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is
opgewekt, een nieuw leven mogen leiden (zie Rom. 6:3-4). De watervloed is een
verwijzing naar de doop, en de doop leidt ons naar onze reiniging en vernieuwing
door het bloed en de Geest van Christus. Er is zowel eenheid als vooruitgang in de
geschiedenis van de verzoening.

Extra verzekering
God maakt een nieuw begin met Noach en zijn zonen. Maar God doet dit door
middel van hetzelfde verbond dat Hij oorspronkelijk gesloten had. God zegt tegen
Noach dat alles op aarde vernietigd zal worden: ‘Maar met jou zal ik een verbond
sluiten. Jij moet de ark ingaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je
zonen’ (Gen. 6:18-19). De vloed betekent niet het einde van Gods verbondsomgang
met mensen; het laat een nieuw begin zien dat tegelijkertijd een voortzetting van
het oude is. God werkt nog steeds in de lijn van Adam en Set, in de gelovige generaties, zoals Hij vanouds heeft beloofd.
Dit is de eerste keer dat de Bijbel het woord verbond gebruikt. Zoals ik al eerder
heb aangetoond, betekent dit niet dat er voor die tijd geen verbond bestond. De
Heer God gebruikt dit woord nu en spreekt er in krachtige termen over (‘met jou
zal ik een verbond sluiten …’), omdat nooit eerder zo’n verstrekkend oordeel over de
mensheid was aangekondigd. Alle andere mensen zullen door Gods toorn worden
vernietigd. Noach moet absolute zekerheid hebben over het goddelijke doel,
zodat hij kan vertrouwen op Gods reddingswerk. In deze zekerheid moet hij de ark
bouwen en tegen iedereen spreken als ‘de heraut van de rechtvaardigheid’ (2 Petr.
2:5). Noach gaat verzekerd van Gods belofte die donkere nacht tegemoet.
Want als er ooit zekerheid nodig was, dan was het wel toen de ark gebouwd werd.
Maar het betekent ook: net als God toen trouw bleef aan zijn woord, zo zal Hij ook
trouw zijn aan zijn verbondsvolk wanneer de tijd komt dat de wereld zal vergaan
door vuur.

Een verbond met de natuur?
We lezen in Genesis 9:9-11 dat God, toen het water van de aarde verdwenen was,
tegen Noach en zijn zonen zei: ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je
nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde
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dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe
ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.’
Aangezien dit verbond meer blijkt te omvatten dan alleen de mensheid en nadrukkelijk gesloten wordt met ‘alle levende wezens op aarde’ (Gen. 9:17), wordt het
vaak het natuurverbond genoemd en wordt het door sommige uitleggers gezien als
een ander verbond dan dat oorspronkelijk gemaakt was met Adam en Set.
H. Bavinck (Gereformeerde dogmatiek, III, p. 196v) ziet in dit verbond met Noach
een speciale vorm van algemene genade. Door de watervloed reinigt God de oude
wereld, die gewelddadig geworden was, en begint een nieuwe periode van uitgebreide genade.
Bavinck verbindt de volgende belangrijke consequenties aan dit ‘nieuwe’ verbond,
waarvan hij meent dat er wel een verband bestaat met het genadeverbond, maar
dat het niet hetzelfde is: de genade is nu krachtiger in het bestrijden van het
kwaad, de vloek is beperkt, dieren zijn bang voor de mens in plaats van dat ze
hem aanvallen, en de (kracht van) de natuur is in zijn algemeenheid beheersbaar.
In vergelijking met de mensen van de ‘eerste wereld’, de wereld van voor de zondvloed, zijn ze nu zachter van karakter, minder sterk en minder gewelddadig, en ook
leven ze niet meer zo lang als hun voorouders. Menselijk leven – van zo weinig
waarde vóór de zondvloed – wordt nu beschermd door genoegdoening, om het
voortdurende bloedvergieten, dat kennelijk voor de zondvloed gebruikelijk was, in
te perken (Gen. 9:6). Het leven wordt meer gestructureerd.
Bavinck gelooft ook dat er veranderingen plaatsvonden in klimaat en landschap, en
hij ziet de verdwijning van de grote prehistorische dieren (dinosaurussen) als onderdeel van dit verbond. God nam al deze maatregelen om de voortgang van het leven
zeker te stellen en verdere (zelf)vernietiging van de mensheid te voorkomen.
S.G. de Graaf schrijft: ‘Het Noachitische verbond wordt gewoonlijk het verbond met
de natuur genoemd. Er is niets mis met deze karakterisering, vooropgesteld dat we
de mens als onderdeel van “de natuur” beschouwen. Dit verbond werd niet alleen
met de aarde en de dieren gesloten, maar in de eerste plaats met de mens’ (Belofte
en bevrijding, I, p. 60).
De Graaf maakt een belangrijk punt. Het verbond is inderdaad gesloten met de
mens. Het heeft inderdaad gevolgen voor alle schepselen en voor de hele aarde,
maar de mens is de eerst begunstigde. God maakt duidelijk dat Hij niet opnieuw
een dergelijk allesomvattend oordeel zal brengen, totdat de kerk van Christus volledig is vergaderd. Alle dingen in de schepping moeten meewerken aan zijn doel. Dit
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besluit zal ten goede komen aan alle schepselen. In dat opzicht moeten we niet
spreken over een verbond met de natuur, want de natuur (deze wereld) heeft ook
voordeel van Gods weg met de mensheid. Deze tegenwoordige wereld bestaat om
de kerk van Christus te vergaderen, en wanneer dat gebeurd is, zal hij verdwijnen
(zie 2 Petr. 3:7: ‘Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde
woord bewaard om op de dag van het oordeel te worden prijsgegeven aan het
vuur’). De hele schepping zal niet meer vernieuwd worden door water, maar door
het vuur van het laatste oordeel.
Ondertussen zal de Heer, op grond van zijn verbond met de trouwe generaties van
de mensheid, het kwaad weerhouden, en de natuur beheersen en beschermen,
zodat de aarde weer vol mag worden met mensen (en andere schepselen) en de
kerk vergaderd kan worden. We hebben hier niet te maken met een nieuw of ander
verbond, maar met hetzelfde liefdesverbond, dat op dat bepaalde moment garanties gaf aan Noach en zijn nakomelingen. Daarom is het beter om niet van een
natuurverbond te spreken, maar om eenvoudigweg deze verbondsverklaring te zien
als een speciale toepassing van het bestaande en voortdurende liefdesverbond.

Het teken van de regenboog
We lezen dat God op dit punt een bijzonder teken gaf. ‘Ik plaats mijn boog in de
wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde’ (Gen. 9:13).
Waarom dit teken? Een regenboog ontstaat door de wisselwerking tussen zon en
water. Er zullen nog steeds veel stormen over de aarde blijven razen en er zullen
zelfs plaatselijke overstromingen zijn, maar de regenboog laat zien dat de zon door
de wolken breekt.
We kunnen ons afvragen voor wie dit teken is bedoeld. Het ligt voor de hand dat
de dieren dit teken niet verstandelijk kunnen waarderen of het aan Gods goedheid
verbinden. Daarom moet het wel voor de mensheid bedoeld zijn. Donkere wolken
kunnen samenpakken en stormen kunnen losbreken, maar de kleurrijke glans van
de regenboog herinnert iedereen eraan dat de stormen zeker voorbij zullen gaan. Ik
heb gezien hoe mensen helemaal gefascineerd en in grote verwondering omhoog
keken wanneer er een regenboog aan de hemel verscheen. Mensen die Gods Woord
kennen, worden hiermee aan zijn belofte herinnerd. ‘“Dit,” zei God tegen Noach, “is
het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb”’
(Gen. 9:17).
Het valt op dat de Heer ook zegt: ‘Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal
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ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft’
(Gen. 9:16). Is het werkelijk nodig dat de Heer zelf herinnerd wordt aan zijn eigen
beloften? Natuurlijk niet. Maar dit toont opnieuw Gods goedheid voor ons, zijn volk.
Hij verbindt Zichzelf aan dit teken om het definitieve en uiteindelijke oordeel uit te
stellen, tot het doel van het verbond om al Gods kinderen samen te brengen voor
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is bereikt.
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10 Het verbond met Abraham
We hoeven niet lang stil te blijven staan bij de gebeurtenissen die onmiddellijk
volgden op de zondvloed. God blijft zijn kinderen zegenen, zoals Hij heeft beloofd,
en in Genesis 10 lezen we over de groei van de mensheid en de verspreiding over
de aarde. We ontdekken ook dat de mensen nog steeds zondig zijn en in opstand
blijven komen tegen God, ondanks de sterke waarschuwing die besloten lag in het
oordeel van de zondvloed.
Op dit punt aangekomen lezen we: ‘Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal
gesproken’ (Gen. 11:1). Onder die omstandigheden is het voor het mensdom niet
moeilijk om zich gezamenlijk tegenover God op te stellen. Als de mensen zich in
een vlakte bij Sinear vestigen, komt het idee bij hen op om een stad te bouwen met
een toren die tot de hemel reikt.
Deze toren zal niet alleen het bewijs van menselijk vakmanschap zijn, maar ook een
verzamelpunt voor iedereen op de wereld. De stad van de mens moet het ‘middelpunt’ van de aarde worden. Het feit dat de toren tot in de hemel moet reiken, geeft
aan dat onder dit streven de wens verscholen ligt om zichzelf te beschermen tegen
verdere oordelen van God in de toekomst. De mensen willen niet naar Gods beloften leven, maar ze willen op hun eigen macht vertrouwen. Zij willen ook dat deze
stad ‘hen beroemd maakt’ en dat ze ‘niet over de hele aarde verspreid raken’. De
achterliggende gedachte hierbij is onoverwinnelijk te worden door de overmacht
van het getal en eenzelfde gezamenlijke doelstelling.
De NIV (New International Version, bijbelvertaling in gewoon Engels) tekent hier
terecht bij aan: ‘Als het hele menselijke geslacht verenigd zou blijven in de trotse
poging om zijn bestemming in eigen handen te nemen en om door middel van hun
op zichzelf gerichte pogingen de teugels van de geschiedenis over te nemen, dan
zou de niet te weerhouden rebellie tegen God eindeloos doorgaan. Het koninkrijk
van de mens zou het koninkrijk van God van zijn plaats verdringen en uitsluiten.’
Al heeft de zondvloed dan ook veel veranderd in de wereld, het zondige karakter
van de menselijke natuur is hetzelfde gebleven. Gods liefdesverbond wordt opnieuw
naar de achtergrond gedrongen; de mensen zoeken hun kracht in menselijke
verbondenheid. Het feit dat er vijandschap moet blijven bestaan met de satan en
zijn zaad, wordt vergeten.
God komt tussenbeide om de situatie in goede banen te leiden. Hij onderkent het
mogelijke gevaar (Gen. 11:6: ‘Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen
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hun bereik’) en Hij verbreekt de eenheid onder de mensen door een spraakverwarring. Mensen trekken weg uit de stad die ze aan het bouwen waren, omdat ze
elkaar niet langer kunnen verstaan. Zo verspreidt God de mensheid over de hele
aarde.

Babel tegenover Jeruzalem
Deze daad van God was een doeltreffende methode om de mensen uit elkaar
te drijven en hun gemeenschappelijk streven te doorbreken. Er ontstaan nu veel
verschillende volken, elk met hun eigen taal, gebied en cultuur. De stad die de
mensen aan het bouwen waren en die bedoeld was als toonbeeld van hun eenheid,
wordt Babel genoemd. In het Hebreeuws is hier sprake van een woordspel: Babel,
bedoeld als symbool van eenheid, heeft overeenkomsten met het Hebreeuwse
woord voor verwarring. De poging tot eenheid eindigt in chaos; het verbond tussen
de mensen onderling valt uit elkaar. Hoe graag de wereld ook een eenheid wil zijn,
de poging om dit te bereiken leidt tot verwarring en chaos.
We moeten ook niet vergeten dat Babel of Babylon de grote vijand van Gods volk
zal worden. De koning van Babylon belegert later Jeruzalem, de stad van God, en
Babylon wordt de plaats van de grote ballingschap van Gods volk. Babel, dat ‘de
parel onder de koninkrijken’ genoemd wordt (Jes. 13:19), staat symbool voor de
menselijke machten die zich opstellen tegenover Gods volk.
We komen dit symbool later ook weer tegen in het Nieuwe Testament. Babylon
vertegenwoordigt dan de allerlaatste antichristelijke macht: ‘Het grote Babylon,
moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’ (Op. 17:6), de mensheid op zijn sterkst. Maar zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is ook
sprake van de val van Babylon!
Een belangrijk element in dit geheel is: Babel zal zijn hoogtepunt pas bereiken als
Jeruzalem helemaal klaar is, d.w.z. als de vergadering van de kerk is voltooid. God
zal de wereld verdeeld houden om zijn verbondsvolk te kunnen vergaderen. Het
eindoordeel zal pas plaatsvinden wanneer al Gods kinderen tot Christus gebracht
zijn (2 Petr. 3:9,10). De satan zal gevangengenomen worden (Op.19) en de wetteloosheid zal worden tegengehouden (2 Tess. 2:7), zodat het evangelie verkondigd
kan worden tot aan de einden der aarde.
De roem van Jeruzalem, waar God zijn woonplaats heeft te midden van zijn volk,
zal altijd de decadente pracht van Babylon overtreffen. De stad van de mensen zal
verbleken in het licht van de stad van God. Uiteindelijk zal Babylon vallen, terwijl
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het nieuwe Jeruzalem, de stad van Gods verbondsvrede, van de hemel neerdaalt
door de overwinning van Christus, onze Heer (vergelijk Op. 18 met Op. 21).

‘Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’
Met de roeping van Abraham, zoals die is opgetekend in Genesis 12, lijkt de
aandacht van de mensheid in het algemeen te verschuiven en zich te richten op
één volk. God richt zijn verbond op met Abraham en zijn zaad (Israël) en het lijkt
erop dat Hij aan de rest van de wereld nu vrijwel geen aandacht meer schenkt.
Velen die zich bezighouden met theologie, zijn opgelucht wanneer God in het
Nieuwe Testament zich tot de hele wereld richt en zij zien de tussenliggende
periode met Israël dan ook alleen als een noodzakelijk intermezzo waarin de beloofde messias wordt voortgebracht, maar die verder niet van enige betekenis is. De tijd
van het oude verbond ligt nu gelukkig al ver achter ons.
Ik zal me in een later hoofdstuk uitgebreider bezighouden met de relatie tussen
het oude en nieuwe verbond. Het is van meer belang om nu eerst de roeping van
Abraham te bezien tegen de achtergrond van verstrooide stammen, die rondtrekken om ergens een vaste woonplaats te vinden om een volk te stichten. Zij zijn erop
uit om voor zichzelf ‘een naam te maken’, maar dan deze keer ergens buiten Babel.
Iedereen probeert zijn eigen koninkrijk te vestigen. Maar ondertussen is God bezig
met het vestigen van het hemels koninkrijk.
Door middel van de persoon van Abraham gaat de Heer verder met het bouwen
aan zijn volk. Terwijl andere volken in eigen kracht proberen een natie te vestigen,
zal God in het geval van Israël ditzelfde doel verwerkelijken door zijn soevereine
genade alleen. God zegt tegen Abraham: ‘Ik zal je tot een groot volk maken.’ De
andere volken streven ernaar een grote naam voor zichzelf te verwerven, maar God
zegt tegen Abraham: ‘Ik zal jouw naam groot maken.’ En terwijl de wereldse volken
alleen maar succes verwerven ten koste van anderen, zegt God tegen Abraham: ‘Jij
zult tot zegen zijn.’ Tegen Abraham wordt gezegd: ‘Door jou zullen alle volken op
aarde gezegend worden’ (Gen. 12:1-3).
God heeft in de roeping van Abraham de wereld niet uit het oog verloren door zijn
aandacht slechts te richten op hem en zijn nakomelingen. Hij houdt daarentegen
steeds de redding en zegening van de hele wereld voor ogen. In zijn liefdesverbond
gaat God verder met het werken aan de komst van de verlosser van de wereld. Dat
doet Hij door de roeping van Abraham en door zijn verbond te sluiten met Israël in
het bijzonder. De verlosser van de wereld zal voortkomen uit Israël.
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De kracht van de soevereine genade
Ik heb al eerder de opmerking gemaakt, dat God in de geschiedenis van zijn
verbond de meest onwaarschijnlijke kandidaten uitzoekt. Abraham lijkt nauwelijks
geschikt om de vader van een groot volk te worden. Hij is een oude man met een
onvruchtbare vrouw. Vanuit menselijk standpunt bekeken kan hier toch zeker niets
goeds uit voortkomen?
Ook de opdracht die de Heer aan Abraham geeft, is verbazingwekkend: ‘Trek weg
uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het
land dat ik je zal wijzen’ (Gen. 12:1). Alles achterlaten? Abraham moest alles wat
hem lief en dierbaar was, loslaten en naar een voor hem (vooralsnog) onbekende
bestemming vertrekken. Vanuit de mens gedacht was dit een dwaze stap die eerder
op een zelfmoordpoging leek. Een mens was in die tijd gewoon niets zonder de
steun van zijn volk en gezin.
De belofte aan iemand als Abraham, dat hij tot een groot volk zal worden, komt
ook onrealistisch over. De opdracht om zijn familie te verlaten lijkt eerder het tegenovergestelde te bewerken. Gehoorzaamheid aan deze opdracht is alleen mogelijk
wanneer iemand gelooft dat God in staat is te geven wat Hij belooft. Maar is dat
niet altijd het geval in het verbond? De kracht van Gods genade wordt zichtbaar in
menselijke zwakheid. Aartsvaders en apostelen hebben het ondervonden: ‘Je hebt
niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid’ (2 Kor.
12:9). Al in het Oude Testament wordt het duidelijk: we hoeven onszelf nergens op
te beroemen. Het is allemaal genade van God.

Waarom in afzondering?
Wat wilde God bereiken door Abraham uit zijn land en bij zijn familie vandaan
te halen? Waarom deze gedwongen afzondering? Het kan vast niet de bedoeling
geweest zijn om Abraham bij de zonde vandaan te houden. We realiseren ons
immers heel goed, dat de zonde niet alleen om ons heen is, maar ook binnenin ons.
We kunnen nooit aan de invloed van de zonde ontkomen.
Denk alleen maar aan de uitspraak van God in het paradijs na de zondeval: Ik zal
vijandschap zetten. Maar telkens weer merken we dat Gods kinderen heel gemakkelijk deel gaan uitmaken van de wereld om hen heen, wanneer zij daar middenin
leven. Wereldse overeenkomsten beginnen al snel belangrijker te worden dan het
verbond met God. Abraham wordt niet voor niets bij zijn familie en uit zijn land
vandaan geroepen. In de eerste plaats wil God er zeker van zijn, dat Abraham
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alleen afhankelijk zal zijn van de Heer en zal vertrouwen op zijn belofte. Alleen
God zal Abraham rijk maken, zoals Abraham de koning van Sodom waarschuwde,
nadat Hij Lot had gered: ‘… dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen: “Ik ben het die
Abram rijk heeft gemaakt”’ (Gen. 14:23). In de tweede plaats moet in het leven van
Abraham en zijn nakomelingen volstrekt duidelijk worden dat er geen vriendschap
mogelijk is tussen Gods kinderen en de zonen van de mensen.

Abraham gerechtvaardigd door het geloof
Abraham gehoorzaamt het gebod van de Heer. We lezen niets over een strijd die
hij gehad zou hebben om aan Gods uitdrukkelijke wens te voldoen. Abraham gaat
gewoon. ‘Abram ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen’ (Gen.
12:4). We lezen dat de neef van Abraham, Lot, met hem meegaat en dat kan een
zekere mate van veiligheid verschaft hebben, maar Abraham en Lot gaan later uit
elkaar op voorstel van Abraham.
Waarom gehoorzaamt Abraham Gods opdracht om weg te gaan? Dat doet hij
alleen door de kracht van het geloof. Abraham beschouwde de reis bij zijn familie
vandaan, naar een onbekend en misschien wel ongastvrij land, niet als een te groot
risico, omdat hij geloofde in Gods woord: ‘Door zijn geloof ging Abraham, toen hij
geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en
hij ging op weg zonder te weten waarheen’ (Heb. 11:8).
Hoe kon Abraham blijven geloven dat het land Kanaän eens helemaal aan hem en
zijn nakomelingen zou toebehoren? ‘Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem
beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, medeerfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten’ (Heb. 11:9). Abraham keek
niet vol spijt achterom, naar wat hij verloren had, maar hij keek vooruit naar alles
wat hij zou ontvangen. Abraham wist dat God op zekere dag waar zou maken wat
hij had beloofd, ‘omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf
ontworpen en gebouwd’ (Heb. 11:10).
En wat de belofte van een zoon op zijn hoge leeftijd betreft, accepteerde Abraham
ook het woord van God. ‘Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een
kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had
gedaan’ (Heb. 11:11). De kracht van het geloof is geweldig: ‘Zo bracht één man,
wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de
hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee’ (Heb. 11:12).
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De Bijbel spreekt op een heel gewone manier over dit geloof. We lezen nergens
hoe en wanneer Abraham was herboren van dood naar leven, maar we weten dat
het door de kracht van de heilige Geest was. Geloof wordt hem gegeven door de
middelaar, Jezus Christus, die over Abraham gesproken heeft: ‘Abraham, uw vader,
verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij’ (Joh. 8:56).
Abraham zag de dag van Christus vooral toen Isaak werd geboren en God de deur
naar de toekomst opende door het kind van de belofte.
In zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt ervan getuigd dat Abraham
werd gerechtvaardigd door geloof alleen: ‘Abram vertrouwde op de Heer en deze
rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad’ (Gen. 15:6; Rom. 4:3). Dit is
belangrijk. Want er volgt: ‘Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen
omdat ze een gave van God moest zijn’ (Rom. 4:16). Geloof openbaart zich in
werken, maar de rechtvaardiging van Abraham werd niet bereikt door zijn werken.
Die werd hem uit genade gegeven door zijn geloof. Dit vormt de grondslag voor
alle denken over het verbond.
Daarom kan Abraham in het Nieuwe Testament ook ‘de vader van ons allen’
genoemd worden (Rom. 4:16), d.w.z. de vader van de christenen uit de Joden en
van de christenen uit de heidenen, die allemaal alleen door geloof zijn gerechtvaardigd. Het betekent dat er een fundamentele band bestaat tussen Abraham en
ons, een gemeenschappelijke band die we hebben door het ene liefdesverbond van
God. Zowel Abraham en Israël in een ver verleden als wij vandaag kunnen alleen
gerechtvaardigd worden door geloof in Christus.

Abrahams geloof op de proef gesteld
We zien hoe Abraham in geloof op weg gaat naar het land dat God hem wil wijzen.
Dit geloof wordt echter op verschillende manieren pijnlijk op de proef gesteld,
zodat Abraham steeds meer op God moet leren vertrouwen. De eerste test moet
worden doorstaan wanneer Abraham, wanneer hij in Kanaän is aangekomen en er
al een heel eind doorheen gereisd is, in de buurt van Sichem verblijft bij de grote
eik van More, het hart van het Kanaänitische rijk en centrum van heidense praktijken.
De Heer verschijnt daar aan Abraham en we lezen: ‘Maar de Heer verscheen aan
Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven’ (Gen. 12:7). De Bijbel
vermeldt hier heel nadrukkelijk: ‘Abram trok het land door tot aan de eik van More,
bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten’ (Gen. 12:6).
Dat betekent dat de Kanaänieten daar de macht in handen hadden. Wat zou een
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eenzame vreemdeling tegenover deze mensen kunnen beginnen? Het land zou niet
vrijwillig worden afgestaan.
Abraham leert ook dat hij het zelf niet zal meemaken dat de belofte vervuld wordt.
Het land zal worden gegeven aan zijn nakomelingen. Zou Abraham nu denken
dat God hem ergens had bedrogen of hem niet het hele verhaal had verteld toen
hij nog in Haran was? De verschijning van de Heer in Sichem maakt alles er niet
gemakkelijker op voor Abraham.
De tweede proef volgt dan tijdens het verblijf in Egypte. Een hongersnood in
Kanaän dwingt hem om naar dat land te gaan. Abraham vreest voor zijn leven,
omdat Sara een mooie vrouw is voor wie de farao wel eens belangstelling zou
kunnen hebben voor zijn harem. Daarom zegt Abraham tegen zijn vrouw dat ze
moet zeggen dat ze zijn zuster is, zodat hij er goed van afkomt. In het gedeelte dat
volgt, maakt de Heer duidelijk dat Abraham Hem kan vertrouwen, omdat Hij hem
en zijn vrouw beschermt. Dat was een goede les voor Abraham.
Als Abraham al op de proef gesteld wordt wat betreft de belofte van het land, is
dat nog meer het geval met de belofte van een zoon. Het duurt een hele tijd voordat deze zoon geboren wordt. Het geduld raakt op en Sara overreedt Abraham een
kind te verwekken bij haar slavin Hagar. Maar dit experiment werkt als een boemerang. Ismaël wordt geen wettige erfgenaam, maar een gevaarlijke rivaal. De Heer
herhaalt zijn belofte en verzekert Abraham, dat Sara hem een zoon zal schenken.
In Genesis 17 lezen we dat Abraham zich diep neerbuigt, maar begint te lachen
wanneer de Heer hem verzekert dat er volken uit Sara zullen voortkomen en dat er
koningen van haar zullen afstammen. Het idee dat een oude vrouw nog een kind
ter wereld zou kunnen brengen, lijkt belachelijk.
We zien hoe het geloof van Abraham pijnlijk op de proef wordt gesteld. We
zouden ons bijna gaan afvragen of het wel juist is wanneer de apostel Paulus over
Abraham schrijft: ‘En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar
oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar
was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij
werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij
machte was te doen wat hij had beloofd’ (Rom. 4:19-21).
Paulus bedoelt niet te zeggen dat Abraham geen moeilijke tijden en angstige
momenten doormaakte. Het geloofsleven verloopt niet altijd vlekkeloos. Het punt
waar het om draait, is dat Abraham stelselmatig groeide in zijn geloof, terwijl
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hij steeds meer leerde om op Gods beloften te vertrouwen. En wanneer het erop
aankwam, was er in Abrahams hoofd en hart geen enkele twijfel dat God niet
precies zou doen wat Hij had beloofd.
De grootste beproeving van Abrahams geloof komt dan wanneer er van hem
gevraagd wordt om Isaak aan de Heer te offeren (Gen. 22). Wat moet dat verschrikkelijk moeilijk voor hem geweest zijn. Abraham had zo lang op deze zoon gewacht.
Hij had hem uiteindelijk gekregen en hij hield ontzettend veel van hem. En nu staat
hij op het punt hem weer te verliezen. Toch zien we dat Abraham onmiddellijk op
weg gaat om te doen wat God heeft bevolen, in de wetenschap dat God voor een
oplossing zal zorgen. Hoe kon Abraham dat doen? ‘Hij zei bij zichzelf dat het voor
God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij
hem ook terug’ (Heb. 11:19). Hier zien we de volledige overwinning van het door
God gegeven geloof.

Het oude verbond: een geestelijke relatie
Meer dan eens ben ik de veronderstelling tegengekomen dat het oude verbond
een fysieke relatie was en dat iemand gewoonweg door geboorterecht bij Israël
behoorde, terwijl het nieuwe verbond zuiver geestelijk zou zijn. Het oude verbond
gaat dan niet over in het nieuwe verbond, maar wordt helemaal beëindigd. Maar in
het leven van de aartsvader Abraham wordt duidelijk dat de relatie met God in zijn
liefdesverbond wordt gestuurd door geloof, en geloof is zuiver geestelijk. Geestelijk
betekent: gewerkt door de heilige Geest, die alleen het geloof geeft. Isaak en Jakob
leerden ook om alleen maar vanuit geloof te leven. In dit opzicht verschilt het Oude
in niets van het Nieuwe Testament.
Hetzelfde geloof als dat van mensen als Set en Noach, die op God vertrouwden
en zijn beloften geloofden, wordt zichtbaar in het leven van Abraham. Hij is
Gods vriend, een man die wandelde met God en wiens geloof zich steeds meer
verdiepte. Abraham wist dat God voor hem zou zorgen zoals Hij had beloofd, en hij
gehoorzaamde Gods bevelen vanuit zijn hart. Het verbond is altijd een geestelijke
relatie geweest, die bepaald wordt door geloof, geregeerd door liefde en zichtbaar
gemaakt wordt door toewijding en gehoorzaamheid.
We zien het geestelijk karakter van het oude verbond nog duidelijker als we ons
realiseren hoe sterk de nadruk werd gelegd op de noodzaak voor boetedoening en
verzoening.
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Verzoening: de basis van het verbond
We moeten ons inmiddels wel gaan afvragen hoe God zo’n intieme relatie kon
hebben met zondige mensen in een liefdesverbond. Hoe kan de heilige God
omgaan met onheilige schepselen? Deze vraag komt niet alleen maar naar voren in
het geval van Abraham, maar zou al onmiddellijk na de zondeval gesteld kunnen
worden. Maar omdat Abraham ‘Gods vriend’ genoemd wordt (Jes. 41:8; Jak. 2:23),
moet er nu zeker aandacht geschonken worden aan deze vraag. Bestaat er een door
God geopende weg van verzoening, waardoor Hij zondaars als zijn vrienden kan
behandelen?
Er bestaat een weg van verzoening. Alhoewel we niet veel weten over de juiste
offerpraktijken van de oude volken en ook niet over de oorsprong van de offers, is
het wel duidelijk dat er vanaf het begin een soort verzoeningsoffer gebracht werd
aan de Heer.
Zoals we al eerder gezien hebben, brachten zowel Kaïn als Abel een offer, en dat
hadden ze waarschijnlijk van hun vader geleerd (Gen. 4:3,4). Het eerste wat Noach
deed toen hij uit de ark kwam, was een altaar bouwen en brandoffers brengen
(Gen. 8:20). Abraham bouwde altaren bij Sichem en Betel (Gen. 12:7,8).
Bij het brengen van een offer wordt zowel de heiligheid en de eer van God als
de zondigheid van de mens erkend. Een offer wordt gebracht op een plaats van
aanbidding. Het is een teken van verzoening van de zonden en er spreekt dankbaarheid uit voor Gods genade. Hierdoor wordt het offer een element van wezenlijk
belang bij de uitvoering van Gods liefdesverbond.
Dit wordt duidelijk in Genesis 15, waar we lezen hoe God officieel zijn verbond sluit
met Abraham. De Heer belooft Abraham een zoon en zelfs dat hij talloze nakomelingen zal krijgen, zoveel als er sterren aan de hemel staan, en dat zij het land
Kanaän zullen bezitten. Abraham wordt overweldigd door dit alles en vraagt: ‘Heer,
mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’ (Gen. 15:8).
Dan beveelt de Heer Abraham een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif te halen. Abraham slacht deze
dieren en snijdt ze middendoor; beide twee helften van elk dier legt hij tegenover
elkaar (alleen de vogels sneed hij niet door). Op deze manier ontstond er een ‘straat
van bloed’ (zie Schilder, Schriftoverdenkingen II, p. 97v). Daarna moest Abraham
afwachten wat er verder zou gebeuren. Zou God dit offer aanvaarden?
Het opmerkelijke hier is dat God alleen door deze straat van bloed heengaat (‘… was
daar plotseling een oven waar rook uitkwam, en een brandende fakkel die tussen de
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dierhelften doorging’, Gen. 15:17). Hier zien we nog een keer dat het verbond geen
overeenkomst is tussen twee gelijkwaardige partijen die vrijwillig een verbintenis
aangaan, maar dat het slechts bestaat door de wil van God, door zijn soevereine
genade. Hij alleen verzoent de zonden van zijn volk. Dit wordt in zijn volle rijkdom
duidelijk op Golgota: het verbond bestaat dankzij het ene offer van Jezus Christus
aan het kruis! Een voorafschaduwing hiervan vinden we in Genesis 15.
Er bestaat geen verbond zonder verzoening. God toont zijn liefde door te zorgen
voor zowel het altaar als het offer. Zo legt Hij zelf de basis voor het liefdesverbond
en verzekert Hij tevens het voortbestaan.

Het geestelijk karakter van het offer
Aangezien bij de offers in het Oude Testament dieren werden geofferd, bestaat het
gevaar dat we slechts oog hebben voor het uiterlijke, fysieke aspect van de plechtigheid. Bij elk godsdienstig ritueel bestaat het gevaar van vormendienst, van het
alleen maar handelingen verrichten. Israël is niet altijd aan dit gevaar ontkomen.
Maar door het hele Oude Testament heen wordt duidelijk gemaakt dat God geen
offers wil die uit sleur of gewoonte worden gebracht. Als het hart ver bij God
vandaan is, en als de offergaven gegeven worden zonder geloof dat door de heilige
Geest is gewerkt, dan zijn deze offers de Heer niet welgevallig. Wij zijn niet in het
verbond opgenomen om van alles te geven, maar om in liefde onszelf te geven als
een levend offer van dankbaarheid aan God.
Samuël legt aan koning Saul uit: ‘Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen’ (1 Sam. 15:22). David wist: ‘Het offer voor
God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet
verachten’ (Ps. 51:19). God is niet geïnteresseerd in het vlees van stieren en bokken
(Ps. 50), maar Hij vraagt oprechte dankoffers.
De profeten klagen bitter over de oppervlakkige manier waarop Israël de Heer diende. ‘De Heer zegt: Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen
dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is’ (Jes. 29:13). De Heer Jezus Christus
haalde juist deze woorden van Jesaja aan om de schijnheiligheid van de joodse
leiders van zijn tijd te ontmaskeren. Zij hielden zich sterk aan de tradities en voorschriften van mensen, maar waren zwak in de echte dienst van God (Mat. 15:7,8).
Het verbond met God mag nooit een uiterlijke, formele en traditionele overeenkomst worden, maar moet altijd gezien worden als een levende relatie waarin wij
uit dankbaarheid ons volledig wijden aan God. Dit wordt ons zowel in het oude als
het nieuwe verbond geleerd. En daarom kan Paulus aan de Romeinen schrijven:
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‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf
als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is
de ware eredienst voor u’ (Rom. 12:1). God wil dat wij met lichaam en ziel aan Hem
toegewijd zijn.
Al sinds de tijd van Abraham leren we dat het verbond een volkomen geestelijke
relatie is, gebaseerd op geloof in het verzoenend offer van Jezus Christus.

Besnijdenis, het teken van het oude verbond
We lazen in Genesis 15 hoe God officieel zijn verbond met Abraham sloot. In
Genesis 17 verschijnt God opnieuw aan Abraham. Deze keer om het verbond dat
gesloten was, te bevestigen. Deze bevestiging was nodig in het licht van wat er
gebeurd was met Hagar en Ismaël. De Heer maakt nu ook het tijdstip van de
geboorte van Sara’s zoon bekend.
Laten we er even goed op letten hoe de Heer Zich aan Abraham voorstelt: ‘Ik ben
God, de Ontzagwekkende (El Shaddai). Leef in verbondenheid met mij, leid een
onberispelijk leven’ (Gen. 17:1). Vele jaren zijn voorbijgegaan sinds God Abraham
voor de eerste keer riep. Het is ook alweer dertien jaar geleden dat Ismaël werd
geboren (zie Gen. 17:25). Abraham en Sara zijn alleen maar ouder geworden en de
mogelijkheid dat ze ooit nog een kind van hen samen zullen krijgen wordt steeds
kleiner. Daarom herinnert God Abraham eraan dat Hij de Almachtige is voor wie
alle dingen mogelijk zijn.
Er staat ook de roeping: ‘leid een onberispelijk leven.’ Dat is de basale eis van het
verbond, die altijd geldt. Wij leven ook in een nauwe, bewuste verbondenheid met
God en gehoorzamen zijn geboden. Van Henoch (Gen. 5:23) en Noach (Gen. 6:9)
wordt getuigd dat zij wandelden met God. Dat wordt ook van Abraham gevraagd.
Gods verbond blijft altijd hetzelfde. Het wordt in dit hoofdstuk (Gen. 17:7) een
eeuwigdurend verbond genoemd.
Dan volgt een nieuw element, namelijk de instelling van de besnijdenis als teken
van het verbond. Besnijdenis betekende dat alle mannen en jongens de voorhuid
van hun mannelijk geslachtsorgaan moesten laten verwijderen. Besnijdenis werd
ook buiten Israël wel toegepast. Maar alleen in Israël werd er een speciale, godsdienstige betekenis aan gegeven. In andere gevallen was het vaak een ritueel om
mannen op het huwelijk voor te bereiden; het werd daarom in het algemeen toegepast op volwassen jonge mannen. Anderen zijn van mening dat het iets te maken
had met vruchtbaarheidsrituelen die in gebruik waren bij de volken die rondom
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Israël woonden, maar dat wordt niet algemeen aanvaard.
Het is in ieder geval duidelijk dat bij Abraham en Israël de besnijdenis een andere
functie had. Het betekende dat iemand tot Gods verbondsvolk behoorde. ‘Dit is de
verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden
besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van
het verbond tussen mij en jullie’ (Gen. 17:10,11). Daarom moet het ook op pasgeboren kinderen worden toegepast, om duidelijk te laten zien dat kinderen al vanaf
hun geboorte tot het verbondsvolk van God behoren.
Aangezien besnijdenis een ingreep is waarbij infectie kan optreden, zodat voor
genezing antistoffen nodig zijn, mocht dit niet onmiddellijk na de geboorte worden
toegepast, maar pas op de achtste dag: dan is de bloedcirculatie van een baby
voldoende gestabiliseerd.
Besnijdenis mag dan een uiterlijk, lichamelijk teken zijn, toch symboliseert het een
veel diepere, geestelijke waarheid: wat weggesneden moest worden, was de zonde,
en wat vereist werd, was een nieuw hart in dienst van de Heer. Israël moest heilig
voor God leven. Iets dat ‘onbesneden’ is, functioneert niet goed. Dat kan van het
hart gezegd worden: de volkeren rondom Israël kennen de besnijdenis ook, zegt de
Heer, maar dat is van geen betekenis: ‘Want al die volken zijn net als Israël onbesneden van hart’ (Jer. 9:26). ‘Hun oren zitten dicht, niets merken ze op’ (Jer. 6:10).
‘Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden’ (Ex. 6:12). (In de Engelse King James
Version is het woord ‘onbesneden’ nog herkenbaar in: ‘An uncircumsised ear is
closed and cannot hear’, Jer. 6:10; en in: ‘Uncircumcised lips cannot properly speak,
Ex. 6:12,13). Besnijdenis heeft kennelijk net zoveel te maken met het hart, de oren
en de lippen als met het mannelijke geslachtsorgaan.
De klacht van Jeremia is dat Israël het verbondsvolk van God is en door de besnijdenis het teken van Gods verbond draagt, maar dat zij in niets verschillen van de
volken om hen heen; dat zijn volken die ook besneden zijn, maar volkomen heidens.
Het toedienen van een lichamelijk teken kan heel gemakkelijk verworden tot een
traditie zonder inhoud en functie. Datzelfde geldt natuurlijk voor de doop, het teken
dat in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Daarom moet Jeremia spreken over
het kenmerk van een nieuw verbond: ‘Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en
hem in hun hart schrijven’ (Jer. 31:33).
Besnijdenis betekent dat iemand die deel uitmaakt van Gods volk, een nieuw hart
nodig heeft om God en zijn naaste te kunnen liefhebben. Zoals Mozes het volk
Israël eraan herinnert: ‘Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig’
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(Deut. 10:16). Zij moesten de zonden uit het verleden niet herhalen. En Paulus
schrijft in Romeinen 2:28-29: ‘Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis
is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk en de besnijdenis is
een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de
wet, dus wie innerlijk een Jood is ontvangt geen lof van mensen maar van God.’
Ook in het oude verbond ging het om het sola fide (door geloof alleen), sola gratia
(door genade alleen) en soli Deo gloria (alleen God de eer). Diegenen die de
besnijdenis alleen zien als iets van lichamelijke aard en in die termen ook het oude
verbond beschrijven, doen geen recht aan het Woord van God.

Een eeuwigdurend verbond
We willen nog één woord van de Heer uit Genesis 17:7 wat nader bekijken: ‘Ik
sluit een verbond met jou en je nakomelingen, met alle komende generaties, een
eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.’ De vraag
is nu wat er bedoeld wordt met het bijvoeglijk naamwoord ‘eeuwig(durend)’. Het
moet wel een belangrijk woord zijn, want het wordt vaak herhaald, bijvoorbeeld in
de Psalmen en door de profeten. ‘Voor Jakob verhief hij het tot wet, voor Israël tot
een eeuwig verbond’ (Ps. 105:10). ‘Eeuwig gedenkt hij zijn verbond’ (Ps. 111:5).
Hetzelfde woord wordt ook gebruikt in verband met het nieuwe verbond: ‘Ik sluit
met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David’
(Jes. 55:3).
De apostel Paulus ziet de vervulling van die belofte in de opstanding van Jezus
Christus. ‘Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve
van ons – doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt’ (Hand. 13:32-33). De verbondsbelofte die vanouds aan Israël is gegeven, wordt zonder enig probleem toegepast
op de mensen in de tijd van het Nieuwe Testament (‘… ons, hun kinderen …’). In
Hebreeën 13:20-21 vinden we dezelfde gedachte: ‘Moge de God van de vrede,
die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het
eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al
het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen
wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle
eeuwigheid. Amen.’
Zo kan Jeremia van de ballingen die terug zullen keren, zeggen: ‘Zij zullen mijn volk
zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze
altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan.

94

Het verbond met Abraham

Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten …’ (Jer. 32:38-40). Zie ook Ezechiël
16:60: ‘Toch zal ik aan dat verbond blijven denken, het verbond dat ik met je gesloten heb in de dagen dat je nog jong was. Daarom zal ik nu een verbond met je
sluiten dat eeuwig zal duren.’ Het verbond dat God sluit met het geestelijke Israël,
zal van nature eeuwigdurend zijn. Wat wordt daarmee bedoeld?
Het woord ‘eeuwigdurend’ kan in de meeste gevallen opgevat worden als: zonder
einde. Maar in Hebreeën 8:13 lezen we dat het oude verbond was ‘verouderd
en versleten’ en ‘wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij’. Wat is er
dan eeuwigdurend en wat niet? Onze conclusie ligt hierin dat het verbond zelf
als liefdesrelatie tussen God en zijn volk nooit een einde zal vinden, ook al moet
een bepaald voorschrift uit het verbond verdwijnen. Paulus verwijst hiernaar in
Romeinen 8:35: ‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?’
Net zoals het verbond altijd zal blijven bestaan, zal er ook altijd een verbondsvolk
zijn. De Heer Jezus sprak in dezelfde bewoordingen over zijn kerk, na het getuigenis
van Petrus over Hem als de Christus: ‘En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop
ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen
overweldigen’ (Mat. 16:18). Daarom kunnen we van de kerk van Christus belijden:
‘Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde
toe. Want Christus is een eeuwig Koning, die niet zonder onderdanen kan zijn’
(NGB, art. 27).
De apostel Paulus spreekt in verbondstermen wanneer hij de volgende troostwoorden
uitspreekt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch
krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in
Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8:38-39). Gods verbondsliefde duurt eeuwig.

Voortgang en eeuwigheid
Wanneer we het woord ‘eeuwigdurend’ lezen in het verband van Genesis 17, is het
duidelijk dat het hier te maken heeft met besnijdenis en kinderen. Het verbond is
niet gesloten met één man, maar via hem met zijn hele gezin en met alle komende
generaties. Het teken van het verbond wordt aangebracht op dat lichaamsdeel dat
gebruikt wordt voor de voortplanting van de generaties. Wanneer de ene generatie
wegvalt, volgt er weer een andere om zijn plaats als verbondsvolk in te nemen en
zo gaat de verbondslijn verder.
Het woord ‘eeuwigdurend’ spreekt hier daarom over de voortgang en de eeuwig-
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heid van het verbond door de generaties. Deze voortgang hangt niet af van de
gehoorzaamheid van toekomstige generaties, maar ligt opgesloten in de aard en
het karakter van het verbond zelf als een relatie met gelovigen en hun nakomelingen. Als zodanig komt er nooit een einde aan, en in Psalm 105 wordt het getal
duizend (tien keer honderd; tien eeuwen, een volledige tijdsperiode) gebruikt om
een eindeloze opeenvolging van generaties aan te duiden.
Toen God zijn verbond sloot met Abraham, waren er al vele generaties van
verbondskinderen hem voorgegaan, en nog vele zouden volgen. God zal zijn
verbondsvolk door alle tijden heen vergaderen tot zijn getal vol is en zij mogen voor
altijd met Hem op de nieuwe aarde wonen. Zijn verbond duurt inderdaad tot in
eeuwigheid.

Replica van de ark van het verbond
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11 Het verbond en onze
bevrijding
Toen de Heer zijn verbond sloot met Abraham en zijn nakomelingen, voorspelde Hij
ook een periode van beproeving voor de afstammelingen van Abraham: ‘Toen zei de
Heer: “Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen
in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen
worden, vierhonderd jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording
roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen”’ (Gen. 15:13-14).
De Bijbel vertelt ons dat God ons terechtwijst voor ons bestwil, zodat we kunnen
leren nederig te zijn en te vertrouwen. Dit maakt deel uit van de relatie in het liefdesverbond. Zoals er staat in Hebreeën 12:7-9: ‘Houd vol, het betreft hier immers een
leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader
berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent
u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders,
door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan
niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven?’
De eerste grote beproeving voor Israël kwam tijdens de jaren van slavernij in
Egypte. Waartoe diende deze bijzondere beproeving? In de eerste plaats was het
niet zo dat Israël altijd in slavernij heeft geleefd in Egypte. In het begin beleefden
ze daar goede tijden en Israël kon zich vermenigvuldigen en uitgroeien tot een volk.
Van een familie werden zij een volk. In de tweede plaats was het verblijf in Egypte
bedoeld als een periode van beproeving en van geestelijke groei, zodat Israël op de
verbondsbeloften van de Heer zou leren vertrouwen. In de derde plaats zou de Heer
Zich openbaren aan Israël en aan alle overige volken door de bevrijding uit Egypte,
zodat iedereen de God van Israël zou leren kennen. De Heer zou Zich laten zien als
een God van trouw en sterkte, zodat Israël Hem zou vertrouwen en gehoorzamen.
En ten slotte waren deze vierhonderd jaar nodig, zodat de ‘maat van de zonde van
de Amorieten (die in Kanaän woonden) vol zou worden’. Net zoals Israël in die
periode moest uitgroeien tot een godvrezende natie, zo moest het tegelijkertijd
duidelijk worden dat Gods geduld met de onzedelijke praktijken en afgodsdienst
van de Kanaänieten op was en dat zij terecht gestraft zouden worden. Zij zouden
verdreven worden uit het land dat God zou geven aan het volk dat Hem vreesde.
Dat waren de redenen waarom God door middel van deze machtige daad van
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bevrijding, de uittocht uit Egypte, zijn genade (voor Israël) en zijn rechtvaardigheid
(ten opzichte van Egypte en Kanaän) duidelijk maakte. Het is een van Gods grootste verbondsdaden, waarnaar in de Bijbel keer op keer wordt verwezen. Het wordt
duidelijk dat de weg naar roem dwars door lijden en beproeving heen gaat.
Een tijd van beproeving is bedoeld om de kracht en de echtheid van het geloof
naar buiten te brengen. Dit is ook het onophoudelijke onderwijs van het Nieuwe
Testament. ‘Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan
vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof,
eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren’ (1 Petr.1:7). En Jakobus
schrijft de volgende opmerkelijke woorden: ‘Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet:
wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid’ (Jak.
1:2-3). Binnen het verbond worden we voor ons eigen bestwil op de proef gesteld.

Egypte, de supermacht
Veel historici geloven dat de Israëlieten in Egypte aankwamen tijdens de regering
van de Hyksos-dynastie, Semitische heersers over Egypte. Het imperium van de
Hyksos kreeg langzamerhand steeds meer invloed en Egypte werd beschouwd als
een van de supermachten van die tijd.
Onder Ahmose I kwamen de Egyptenaren in opstand tegen de machthebbers van
de Hyksos en verdreven hen uit het land. Ze vestigden toen de achttiende dynastie
(1580 voor Christus). Tijdens de regering van die dynastie reikte het Egyptische rijk
van de Nijl tot de Eufraat. Er werd een aantal vestingsteden gebouwd met behulp
van de slavenarbeid van de Israëlieten (Ex. 1:11). Het Egyptische nationalisme en
hun gevoelens van superioriteit hadden een hoogtepunt bereikt, toen Mozes weer
op het toneel verscheen. Tegen deze achtergrond kunnen we de weigering van
de farao om het volk te laten gaan, begrijpen. Waarom zou de farao, de ‘geliefde’
zoon van de Egyptische goden, luisteren naar de een of andere onbekende, minder
machtige god?
In de verbondsgeschiedenis confronteert de Heer volken vaak met zijn roem
wanneer zij op het toppunt van hun macht zijn. Dat is hier het geval met
Egypte, maar zo zal het later ook weer gebeuren met de Kanaänieten, Assyriërs,
Babyloniërs, Perzen, Grieken en Romeinen. God vestigt zijn verbondsvolk voor de
ogen van de machtige naties. Zijn liefdesverbond is doeltreffender en machtiger
dan welke andere overeenkomst men ook zou willen sluiten. Mensen bouwen
koninkrijken; God vergadert zijn kerk.
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Mozes, de trouwe dienstknecht
De Heer gaat zijn volk uit Egypte verlossen door de dienst van Mozes, de middelaar
van het oude verbond. Het Nieuwe Testament vertelt ons dat ‘Mozes trouw zijn
taak vervulde in heel Gods huis …’ (Heb. 3:5). We lezen ook over hem dat ‘Mozes
een zeer bescheiden man was – niemand op de hele wereld was zo bescheiden
als hij’ (Num. 12:3). Deze combinatie van trouw en nederigheid maakt hem een
oprechte dienaar van de Heer.
Vanuit menselijk gezichtspunt bekeken was Mozes misschien niet de meest
geschikte kandidaat om zich tegenover de farao op te stellen en het volk Israël uit
de slavernij te leiden. Als jongeman had hij wel laten zien dat hij zich sterk bij het
volk betrokken voelde, maar hij was het land ontvlucht toen duidelijk werd dat zijn
volksgenoten hem afwezen.
Inmiddels had hij een goed leven opgebouwd in Midjan. Hij was getrouwd en had
kinderen gekregen. De werkelijkheid van de slavernij van zijn volk lag ver buiten zijn
gezichtsveld. Toen de Heer aan hem verscheen in de brandende braambos bij de
berg Horeb en hem riep om naar Egypte te gaan en Gods volk uit te leiden, wilde
Mozes helemaal niet en maakte hij allerlei bezwaren. Hij achtte zichzelf niet capabel (‘Maar wie ben ik?’) en hij was ook bang dat Israël God vergeten zou zijn (‘zij
zullen me vragen: Wat is de naam van die God?’). Ook toen God hem geleerd had
hoe hij een aantal wondertekenen kon laten zien, bleef hij bang dat de Israëlieten
niet naar hem zouden willen luisteren. ‘Maar Mozes antwoordde: “Neemt u mij niet
kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is
geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan
nooit de juiste woorden vinden”’ (Ex. 4:10). Uiteindelijk wordt de Heer kwaad op
Mozes en belooft dat zijn broer Aäron met hem mag meegaan.

Mozes en Christus
Mozes wordt door God in staat gesteld om zijn trouwe dienaar te worden die in
zijn dienst zal volharden. Misschien heeft er behalve Abraham wel niemand ooit zo
dicht bij de Heer geleefd als Mozes. Hij mocht heel dicht in Gods nabijheid komen
op de berg Sinaï, waar God hem liet zien waaraan men zich moest houden in de
eredienst. Toen hij van de berg afkwam, glansde zijn gezicht doordat hij met de
Heer had gesproken en bedekte hij zijn gezicht met een doek (Ex. 34:29-35).
Hebreeën 3:5 getuigt: ‘Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis …’ En toch
bleef de Heer ook in zijn relatie met Mozes streng en rechtvaardig. Mozes mocht
zelf het beloofde land niet binnengaan, omdat hij op een keer niet had gedaan wat
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de Heer hem had opgedragen. Dat was een bron van groot verdriet voor hem: ‘En ik
heb de Heer gesmeekt: “Heer, u bent begonnen uw dienaar uw grootheid en kracht
te tonen. Welke god in de hemel of op aarde kan uw daden en uw macht evenaren?
Sta mij toch toe over te steken en dat goede land aan de overkant van de Jordaan
te zien, die mooie bergen en de Libanon.” Maar door uw schuld was de Heer tegen
mij in woede ontstoken en hij weigerde naar mij te luisteren’ (Deut. 3:23-26).
Gods weigering om Mozes de Jordaan te laten oversteken, is een ontnuchterende
boodschap voor al Gods dienaren. Hij vraagt een volledige en algehele gehoorzaamheid in zijn dienst. Dat is in het nieuwe verbond niet anders. Paulus schrijft
aan de Korintiërs met betrekking tot de ambtsdragers: ‘Van iemand die deze taak
vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is’ (1 Kor. 4:2). Toch stond God Mozes
wel toe om het land te bekijken vanaf de top van een berg en Hij verzekerde hem
van de zegen over zijn werk. Toen zijn taak afgelopen was, kon Mozes rustig sterven
in de genade van Christus.
Mozes was trouw in zijn werk, maar hij was niet de uiteindelijke middelaar. In
Hebreeën 3:3 lezen we: ‘Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes,
zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf.’ Mozes was trouw
als dienaar, maar Christus was trouw als Zoon over Gods huis. Mozes, die wel de
middelaar van het oude verbond wordt genoemd, moest aan de kant gaan voor
Christus: ‘Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven
om ons te verlossen van de overtredingen van het eerste verbond. Nu kunnen allen
die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen’ (Heb. 9:15).

‘Ik hoorde hun hulpgeroep …’
Waarom kwam de Heer na vierhonderd jaar in actie om Israël te bevrijden? Toen
Mozes terugkwam bij de Israëlieten, dienden zij de afgoden van Egypte. Zij verdienden het helemaal niet om gered te worden. ‘Ik zei tegen hen: “Ontdoe je van de
afschuwelijke goden die jullie aanbidden, en verontreinig je niet langer met de
afgoden van Egypte. Ik, de Heer, ben jullie God.” Maar zij waren opstandig en
wilden niet naar mij luisteren, ze ontdeden zich niet van de afschuwelijke afgoden
die ze aanbaden, ze verlieten de afgoden van Egypte niet’ (Ez. 20:7-8). En Jozua
moest kort voor zijn dood en nadat het land Kanaän veroverd was, de Israëlieten
voorhouden: ‘“Nu dan,” vervolgde Jozua, “eerbiedig de Heer, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de
Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer”’ (Joz. 24:14). Had de
beproeving in Egypte eigenlijk wel trouw en volharding opgeleverd?
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We weten dat in de dagen van Mozes nog veel Israëlieten de Heer vreesden. Denk
maar aan de vroedvrouwen die Israëlitische jongetjes het leven redden met gevaar
voor eigen leven: ‘Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God …’ (Ex. 1:17).
Jozua zegt later ook over de Israëlieten: ‘Toen riepen ze mij, de Heer, om hulp’ (Joz.
24:7). En Mozes herinnert het volk: ‘Toen klaagden we de Heer, de God van onze
voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan’ (Deut. 26:7).
Maar wanneer Mozes wordt geroepen, is hij ook bang dat de Israëlieten Gods
naam zelfs niet meer zullen kennen (Ex. 3:13). En wanneer we in Exodus 2:23 lezen
dat de Israëlieten luid klaagden, omdat ze nog altijd onder dwangarbeid gebukt
gingen, en dat hun hulpgeroep opsteeg naar God, betekent dat nog niet dat dit
hulpgeroep aan de Heer gericht was. God hoorde hen en trok Zich hun lot aan,
maar waren hun klachten wel heel bewust bij Hem gebracht? Misschien was er nog
maar een klein overblijfsel dat nog steeds de Heer diende. Toch kwam God om zijn
volk te bevrijden. Waarom?
We lezen in Exodus 2:24-25: ‘God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het
verbond dat Hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. Hij zag hoe de
Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.’ Keer op keer bevrijdt God zijn volk,
omdat Hij trouw is aan zijn verbond. Als er geen verbond had bestaan, zou er geen
verlossing zijn geweest. God blijft trouw aan Zichzelf en zijn gegeven woord en
daarom ook aan zijn volk. ‘Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig een
verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam’ (Ps. 11:9). Deze waarheid
mag nooit vergeten worden, opdat we nooit zullen denken dat onze bevrijding is
gebaseerd op onze eigen daden of waarde. De geschiedenis van Gods verbond laat
ons heel duidelijk zien dat het God is die bevrijdt. Hij handelt met ons in genade en
liefde.

De bevrijding en de noodzaak van verzoening
God bracht veel oordelen over Egypte. De plagen waren voortekenen van het grote
oordeel dat eens over de wereld zal komen, in de laatste dagen die voorafgaan aan
de dag van Christus’ wederkomst. Dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Openbaring
15 en 16, waar plagen worden aangekondigd die doen denken aan die van Egypte,
maar dan veel heviger. Zowel in Exodus als in Openbaring leidt het goddelijke
oordeel tot de dood. Dat betekent het einde van allen die God afwijzen en zijn volk
vervolgen.
Wanneer de Heer voorbereidingen treft om zijn laatste oordeel over de Egyptenaren
ten uitvoer te brengen – de dood van alle eerstgeborenen –, wordt het heel duide-

101

Het verbond van Gods liefde

lijk dat Israël niets beter is dan het volk van Egypte. Er moet verzoening worden
gedaan voor het volk Israël, zodat de Heer aan hen zal voorbijgaan in deze nacht
van dit verschrikkelijke oordeel.
Dit is de betekenis van het pesachfeest, dat de Heer die nacht heeft ingesteld.
Iedere familie moest een lam of bokje uitkiezen, het slachten en: ‘Het bloed moeten
jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan
de bovendorpel strijken’ (Ex. 12:7).
Wanneer God met zijn oordeel rondgaat door het land Egypte, zal Hij de huizen
waar het bloed van het pesachlam zichtbaar is, overslaan en voorbijgaan. Het bloed
is het bloed van verzoening (zie ook Lev. 17:11: ‘Want het bloed is de levenskracht
van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken …’).
We zien hier de eenheid tussen het oude en het nieuwe verbond. Het Nieuwe
Testament leert ons dat het pesachlam een vertegenwoordiging is van het offer van
Christus aan het kruis. Wanneer Johannes de Doper Jezus naar zich toe ziet komen,
zegt hij: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Joh.
1:29). De apostel Paulus verwijst naar Jezus: ‘ons pesachlam, Christus, is geslacht’
(1 Kor. 5:7). Petrus schrijft dat we niet met zilver of goud zijn vrijgekocht, maar ‘met
kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus’ (1 Petr. 1:19). Het
boek Openbaring verwijst vaak naar de Heer als een lam, dat geslacht was, maar is
opgestaan, en nu alle eer, lof en dank toekomt (zie Op. 5:6v).
Ik wil er ook nog op wijzen dat Jezus in de nacht dat Hij verraden werd, het laatste
avondmaal vierde met zijn discipelen en dat Hij toen het heilig avondmaal instelde
met de woorden: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt
vergoten tot vergeving van zonden’ (Mat. 26:28). In de weergave van Lucas spreekt
de Heer van het nieuwe verbond, waarmee aangegeven wordt dat de verzoening
die zichtbaar wordt bij het Pesach van het oude verbond, nu gevonden wordt in
het uitschenken van het bloed van Christus. Het oude en nieuwe verbond hebben
hetzelfde karakter: verzoening is alleen mogelijk door het pesachlam. We zien hier
opnieuw de eenheid van de heilige Schrift.

Het exodus-motief in de Schrift
De bevrijding van Israël door de uittocht uit Egypte (exodus) wordt in de Bijbel
beschreven als het grote verbondswerk van bevrijding door God. Door deze daad
maakte Hij onmiddellijk naam voor Zichzelf in Israël en bij de andere volken. De
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Bijbel houdt niet op erover te spreken. Laten we enkele verwijzingen naar de bevrijding bij langsgaan.
Toen Jozua als een van zijn laatste daden in Sichem het verbond vernieuwde, herinnerde hij Israël uit naam van de Heer: ‘Ik heb jullie voorouders uit Egypte bevrijd.
Ze kwamen bij de Rietzee, terwijl de Egyptenaren hen achtervolgden met strijdwagens en ruiters. Toen riepen ze mij, de Heer, om hulp, en ik scheidde hen van de
Egyptenaren door een zware duisternis en liet de Egyptenaren door de zee verzwelgen. Jullie hebben met eigen ogen gezien wat ik met hen heb gedaan’
(Joz. 24:6-7).
In het boek Rechters lezen we dat de Israëlieten na de dood van Jozua steeds weer
de Heer ‘die hen uit Egypte had geleid’ (Re. 2:12), de rug toekeerden. Toen werden
ze opnieuw een slavenvolk, totdat zij de Heer te hulp riepen en Hij hen nog een
keer bevrijdde.
In zijn afscheidstoespraak herinnert Samuël de Israëlieten eraan wat de Heer voor
hen heeft gedaan door de bevrijding en daarna. ‘Het is de Heer die Mozes en Aäron
heeft aangesteld en uw voorouders uit Egypte heeft geleid’ (1 Sam. 16:6). Bij de
inwijding van de tempel verwijst Salomo naar ‘de ark die het verbond bevat dat de
Heer met onze voorouders sloot toen hij hen uit Egypte wegleidde’ (1 Kon. 8:21).
De profeten kregen de opdracht om Israël tot bekering en hervorming op te roepen,
en om het volk te waarschuwen voor de komende ballingschap naar Assyrië en
Babylon. Zij maken daarbij gebruik van talrijke verwijzingen naar de grote bevrijding. Hoe kon Israël nu ooit de Heer in de steek laten, die hen had bevrijd, en
hun vrijheid en overvloed had gegeven? De afvalligheid van Israël zal leiden tot
hun verbanning uit het land dat God hun had gegeven. Toch spreken de profeten
ook van Gods verbondstrouw. Israël moet geloven dat de Heer, die eens zijn volk
verloste uit de slavernij in Egypte, hen uit het land van ballingschap zal terugbrengen naar het land van hun voorouders. In Ezechiël 20 lezen we hoe de Heer, die
Israël uit Egypte bevrijdde, zijn volk weer in ere zal herstellen, zodat ze alleen Hem
zullen dienen: ‘En dan, volk van Israël, als ik met jullie doe wat past bij mijn naam
en niet wat bij jullie slechte en verderfelijke daden past, zullen jullie beseffen dat ik
de Heer ben – zo spreekt God, de Heer’ (Ez. 20:44).
Het is geen wonder dat in het boek van de Psalmen, waarin Israël wordt geleerd
om de Heer te prijzen voor zijn geweldige verlossingswerk, talrijke verwijzingen naar

103

Het verbond van Gods liefde

de grote uittocht worden gemaakt. Het is het hart van de geschiedenis van Israël
en van Gods zelfopenbaring als koning van Israël. Sommige psalmen, zoals bijvoorbeeld Psalm 105 en Psalm 106, beschrijven de hele geschiedenis van de uittocht,
terwijl er in andere psalmen talrijke verwijzingen naar gemaakt worden. Het was
dan ook een gebeurtenis die de bestemming van Israël bepaalde en nooit vergeten
mocht worden.

De bevrijding in het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament komen we het exodus-motief ook weer tegen. Al in het
eerste begin van het Nieuwe Testament horen we Maria zeggen: ‘Barmhartig is hij,
van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert’, en: ‘heersers stoot hij van hun
troon en wie gering is geeft hij aanzien’ (Luc. 1:50-52). Dat is wat er vroeger tijdens de Exodus gebeurde. God herinnerde Zich zijn volk en vernietigde hun onderdrukkers.
Zacharias brengt dit nog duidelijker onder woorden: ‘Een reddende kracht heeft hij
voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar … Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert zich zijn heilig verbond … dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen …’ (Luc. 1:69,72,74). De
redding (exodus) leidt tot een nieuw dienstbetoon (Leviticus).
De apostel Paulus verwijst uitgebreid naar de bevrijding in 1 Korintiërs 10:1:
‘Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de
wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken.’ Met de zee wordt hier
duidelijk de Rietzee bedoeld.
Paulus waarschuwt dan de nieuwtestamentische kerk om niet te vervallen in
immoreel gedrag en geen afgoden te dienen, zoals Israël deed tijdens de rondtrekking door de woestijn. Hij beschrijft hoe de Israëlieten (door de exodus) in wezen
dezelfde zegeningen ontvingen als de nieuwtestamentische kerk. ‘Zij werden allemaal door de wolk beschermd’ betekent: ze ontvingen Gods rechtstreekse leiding
en licht. Met ‘ze trokken allemaal door de zee’ wordt het voorgesteld alsof ze zich
allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. ‘Ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank’
is duidelijk een verwijzing naar het heilig avondmaal. Zij deelden in Christus. Toch
was God ontevreden over hen, omdat ze afgoden dienden.
De belangrijkste elementen van de oude exodus worden weergegeven in een chris-
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tologische context, zodat we wel moeten concluderen dat de mensen zowel in het
Oude als in het Nieuwe Testament delen in dezelfde zegeningen in Christus. In het
oude verbond was het verband met Christus niet zo duidelijk als in het nieuwe,
maar de kern van de zaak is dezelfde: er is maar één liefdesverbond, dat zichtbaar
wordt in het verlossingswerk van Jezus Christus.
Een opvallend aspect van 1 Korintiërs 10 is het verband tussen de (Riet)zee en de
doop. Paulus schrijft in Romeinen 6:3-4: ‘Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in
Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met
hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.’
De doortocht van Israël door de Rietzee is hetzelfde als gedoopt worden. De apostel trekt een lijn van het oude naar het nieuwe verbondsvolk. De doop betekent dat
we het oude leven van slavernij aan de zonde achter ons laten en een nieuw leven
beginnen door vrijheid in Christus. Daarom kan de Nederlandse Geloofsbelijdenis in
artikel 34 spreken over ‘het kostbaar bloed van de Zoon van God. Hij is onze Rode
Zee, waar wij doorheen moeten gaan om te ontkomen aan de tirannie van de Farao
– dat is de duivel – en binnen te gaan in het geestelijke Kanaän’. Het verlossingswerk van Christus is het belangrijkste bewijs van Gods liefdesverbond.
Verschillende passages in het Nieuw Testament spreken in meer algemene termen
over redding (of bevrijding). Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Kolossenzen 1:13 en
14: ‘Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar
het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving
van zonden.’
Wij hebben als nieuwtestamentische gelovigen ook onze exodus gekregen en dat
moeten we waarderen. Wij moeten niet leven als slaven van de zonde, maar als
door Christus bevrijde mensen. ‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar
in liefde’ (Gal. 5:13).

Het wonder in de woestijn
Als de uittocht het grote werk van bevrijding was, moet het veertig jaar overleven van Israël in de woestijn ook gezien worden als een wonder van God. In zijn
verbondsliefde nam God de verantwoordelijkheid voor het volk dat Hij uit de slavernij had geleid.
In de woestijn beschermde de Heer de Israëlieten tegen al hun vijanden. Hij gaf
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hun water te drinken en zorgde voor hun dagelijks brood in de vorm van manna. De
Heer herinnert Israël aan zijn zorg voor hen: ‘Veertig jaar lang heeft hij u door de
woestijn geleid en in al die tijd raakten uw kleren en uw sandalen niet versleten, en
had u geen brood en geen wijn of andere drank nodig. Dat moest u ervan doordringen dat hij, de Heer, uw God is’ (Deut. 29:4-5).
Omwille van zijn naam en verbond onderhield God zijn volk, ondanks hun vele
zonden en opstandigheid. Ook strafte Hij de zonden van zijn volk: behalve Jozua en
Kaleb trok niemand uit de generatie die door de Rietzee was gegaan, de rivier de
Jordaan over. De Heer sprak dit oordeel uit toen het volk opstandig werd nadat de
verkenners terug waren gekeerd uit Kanaän (‘Hier in de woestijn zullen jullie lijken
liggen, de lijken van allen die ingeschreven zijn, allen van twintig jaar en ouder,
niemand uitgezonderd, omdat jullie je tegenover mij beklaagd hebben’, Num.
14:29).
De bescherming van Israël in de woestijn, de doortocht door de Jordaan en de
inname van het land Kanaän vloeien allemaal voort uit de bevrijdingsdaad in
Exodus. Het woestijnwonder laat ons zien dat de Heer omwille van zijn verbond zijn
volk beschermt en voedt, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Dat zit in zijn
liefdesverbond, in de relatie tussen God en zijn volk, opgesloten.

Christus in de woestijn
Ook in het Nieuwe Testament ontbreekt het element van het wonder in de woestijn
niet. Elia, de vanouds bekende profeet, die als heraut van Christus gestuurd zal
worden (Mal. 4:23), trok zich een poos terug in het woestijnland aan de overkant
van de Jordaan, waar God hem beschermde tegen Achab. Deze wilde hem doden
nadat hij droogte voor Juda had voorspeld (1 Kon. 17). Johannes de Doper, die
door Christus zelf de Elia die komen moest, genoemd wordt, wordt gekarakteriseerd
als een stem die klinkt in de woestijn (Jes. 40; Luc. 3). God blijft erop toezien dat
zijn trouwe dienaren onder zijn bescherming voorbereid worden op hun taak, ook
al wordt het zuivere Woord van God nauwelijks meer gehoord in Israël. De woestijn
dient telkens opnieuw als een plaats om naartoe te vluchten en troost te vinden.
We lezen dat de Heer na zijn doop door de Heilige Geest naar de woestijn werd
gedreven. Het doel van dit verblijf in de woestijn was dat Hij op de proef zou
worden gesteld (Mar. 1:12-13). We weten dat Christus veertig dagen in de woestijn
verbleef. We zouden dit zo kunnen opvatten, dat één dag stond voor elk jaar dat
Israël in de woestijn doorbracht. Gedurende die veertig dagen kreeg Christus niets
te eten of te drinken. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had
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Hij grote honger en dorst, en was hij verzwakt (Mat. 4:2). Tijdens zijn verblijf in de
woestijn genoot Christus niet de weldaden die Israël ontving. Toch kwam Hij niet
in opstand of klaagde Hij tegen God, maar Hij bleef trouw. Zelfs in zijn zwakheid
weerstond Hij de sterke verleidingen van de duivel.
Hij leerde ons het Woord van God te geloven en te gehoorzamen. Wij moeten niet
het gedrag van de Israëlieten in de woestijn tot voorbeeld nemen, maar de gehoorzaamheid van Christus navolgen. Christus liet ons zien hoe verbondskinderen zich
behoren te gedragen in tijden van beproeving en verleiding. We kunnen er zeker
van zijn dat de Heer ons altijd bewaart als we Hem volgen.
In dit verband wil ik ook verwijzen naar Openbaring 12:14, waar staat: ‘De vrouw
kreeg twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te
vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd
zou worden.’ De vrouw staat symbool voor de kerk van Christus. De woestijn is een
vluchtplaats die God schenkt in het einde der dagen. Dit laat ons zien dat God zijn
kerk zal vergaderen, verdedigen en onderhouden tot het einde. De kerk van het
Nieuwe Testament mag door Gods verbondstrouw ook het wonder van overleven
ervaren.

Negev-woestijn
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12 Het verbond en het
koningschap
In dit hoofdstuk zullen we aandacht schenken aan het verbond dat God sluit met
David, van wie wordt gezegd: ‘Mijn liefde zal hem altijd beschermen, hecht is mijn
verbond met hem’ (Ps. 89:29). Er is geen verschil met het verbond dat gesloten
werd met Abraham, Isaak en Jakob. Maar het brengt ons wel dichter bij de komst
van Christus, aan wie de troon van zijn vader David gegeven zal worden en die tot
in eeuwigheid koning zal zijn over het volk van Jakob (Luc. 1:32-33).
Toen Samuël oud geworden was, benaderden de oudsten van Israël hem met het
verzoek een koning te benoemen om hen te besturen. Een centrale regering moet een
einde maken aan de verdeeldheid en chaos in de tijd van de rechters. Nog een reden
voor het volk om een koning te vragen is dat Samuëls zonen, Joël en Abia, die hij had
benoemd in zijn plaats, corrupt zijn (1 Sam. 8:1-3). Toch vond Samuël het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen en daarom richtte hij een gebed tot de Heer.
De vraag wordt wel eens gesteld of het wel terecht was van de Israëlieten dat ze
om een koning vroegen. Was de Heer niet de enige koning van Israël? Betekende
dit verzoek in feite geen verbondsbreuk? We lezen in de Bijbel dat de Heer koning
is over de hele aarde en dat Hij in het bijzonder regeert over Sion, in Israël (Ps. 93).
We kunnen begrijpen dat Samuël bezorgd was. Zouden de mensen zich niet te veel
richten op de aardse koning in plaats van op de Koning in de hemel?
Maar de tijden waren veranderd. Na de dood van Jozua werd het tijdperk van de
rechters gekenmerkt door ongehoorzaamheid en voortdurende chaos. Het laatste
vers van het boek Rechters luidt: ‘In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen
deed wat in zijn eigen ogen goed was.’ Dit betekent niet dat Israël eigenlijk een
koning beloofd was, maar we proeven hieruit dat er een ander tijdperk gaat komen,
het tijdperk van het koningschap.
Het is belangrijk hierbij op te merken dat we al in de wetten van Mozes (Deut. 17)
regels voor het koningschap vinden. Daar worden de wetten en regels bepaald die
in praktijk gebracht zullen worden wanneer Israël een koning krijgt. Het punt waar
het in deze wetten om draait, is dat de koning theocratisch moet zijn, wat betekent
dat hij in Gods naam en naar zijn goddelijke wet moet regeren. Hij moet anders zijn
dan de koningen van de naties rondom Israël. Hij mag geen groot leger hebben,
het is hem niet toegestaan er veel vrouwen op na te houden of grote rijkdom te
verzamelen. Hij moet daarentegen op de Heer vertrouwen, zijn geboden gehoor-
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zamen (vooral die betrekking hebben op de heiligheid van het huwelijk) en niet
hebzuchtig zijn.
Met andere woorden: elke koning die over Israël zou regeren, moest zich aan het
verbond met de Heer houden, anders zou hij afgewezen worden. Het koningschap
in Israël functioneert alleen maar binnen het kader van Gods liefdesverbond.

Wordt de Heer afgewezen door het verzoek om een koning?
Wanneer Israël naar Samuël gaat om een koning te vragen ‘zoals alle andere volken
er een hebben’, legt Samuël dit verzoek aan de Heer voor. De Heer antwoordt hem:
‘Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning’ (1 Sam. 8:7). Hij krijgt
de opdracht hen te waarschuwen door hen uitdrukkelijk te wijzen op de rechten
die aan het koningschap verbonden zijn, op de buitensporige eisen die een koning
daardoor aan hen zal stellen en de belastingen die hun zullen worden opgelegd.
Maar het volk weigert om te luisteren en trekt zich niets aan van de woorden van
Samuël. Zij zeggen: ‘Nee, we willen een koning en anders niet! Dan pas zullen we
gelijk zijn aan alle andere volken …’ (vs. 19). De Heer zegt tegen Samuël dat hij aan
hun verzoek gehoor moet geven; zij zullen hun koning krijgen.
Bij het afscheid van Samuël, nadat Saul tot koning over Israël is uitgeroepen, belijdt
het volk dat het verkeerd was om te vragen om een koning. Maar Samuël bemoedigt hen dan en zegt dat ze niet bang hoeven te zijn zolang ze de Heer maar trouw
blijven. Hij zal hen ook in de toekomst niet in de steek laten, ‘want hij heeft zelf
besloten om u tot zijn volk te maken’ (1 Sam. 12:22). De tijd van het theocratische
koningschap heeft een aanvang genomen. Het is de tijd waarin uiteindelijk de
vervulling in de grote, eeuwige priesterkoning, Jezus Christus, gevonden zal worden.

Saul verworpen; David gekozen
Koning Saul beijverde zich in het begin sterk voor de zaak van de Heer. Hij wilde
theocratisch regeren, volgens de geboden van de Heer. Saul was geen ongodsdienstig mens. Maar het werd al snel duidelijk dat hij eigenzinnige trekken bezat. Hij
wachtte niet lang op de Heer. Hij nam dwaze besluiten, waarbij hij de veiligheid
van het volk in gevaar bracht. Het koningschap van Saul begon steeds meer de stijl
van de heidense koningen rondom Israël te vertonen.
Saul werd gewaarschuwd dat zijn manier van handelen niet aanvaardbaar was voor
de Heer (1 Sam. 13). Maar dat veranderde zijn houding niet echt. Toen hij het leven
spaarde van de koning van de Amalekieten, Agag, terwijl hij de opdracht had het
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hele volk te vernietigen, leidde dit uiteindelijk tot zijn afzetting als koning. Zijn pleidooien en schuldbekentenis mochten niet baten: de beslissing van de Heer stond
vast: ‘Hierbij scheurt de Heer het koningschap over Israël van u los en geeft hij het
aan iemand anders, iemand die waardiger is dan u’ (1 Sam. 15:28). De koning van
Israël regeert op Gods manier of hij regeert niet.
Samuël wordt naar Betlehem gezonden, waar hij David, de zoon van Isaï, tot koning
zalft in de plaats van Saul. In 1 Samuël 16 lezen we hoe God een onwaarschijnlijke kandidaat uitkiest. David was de jongste zoon, nog maar een jongen en niet
iemand die Samuël zou hebben uitgezocht. Maar God kiest wie Hij wil: ‘de Heer
kijkt naar het hart’ (1 Sam. 16:7). Zo gaat het in zijn verbond.

De theocratische koning op de proef gesteld
Er bestaat een overeenkomst tussen David en Abraham wat betreft de tijd die
verstreek voordat de belofte van God werd vervuld. Hoe lang moest Abraham niet
wachten voordat Isaak werd geboren? En hoe lang duurde het niet voordat David
onbetwist koning over Israël werd?
David moet eerst in dienst treden bij de man die hij volgens zijn roeping op een
dag zal vervangen. Dat doet hij in alle nederigheid en oprechtheid van hart. Hij
eert de koning in elk opzicht als de gezalfde van de Heer. Zelfs als de positie van
Saul steeds meer onder druk komt te staan en Saul zelf steeds meer de Heer verlaat,
blijft David geduldig. Misschien is de tijd waarin Saul inziet dat David zijn opvolger
zal worden, omdat God David zegent, wel het moeilijkst. Daarom begint hij hem te
wantrouwen en te haten.
Uiteindelijk vlucht David voor zijn leven. Saul achtervolgt hem een aantal jaren.
David moet zelfs een veilig heenkomen zoeken in het land van de Filistijnen, de
aartsvijanden van Israël. God stelt zijn verbondskind zeker op de proef. Er zijn
momenten waarop David de gelegenheid heeft Saul te doden, maar hij weigert om
de gezalfde van de Heer aan te raken. Hij leert de verzoekingen van de duivel te
weerstaan. Hij zal de tijd van de Heer afwachten, omdat hij weet dat God getrouw
is aan zijn woord. Door al deze dingen wordt David door de Heer voorbereid op zijn
taak als theocratisch verbondskoning.
Na de dood van Saul wordt David niet onmiddellijk geaccepteerd als koning over
Israël. Er breekt een burgeroorlog uit. Veel van de door David geschreven psalmen
geven ons inzicht in zijn beproevingen en pijn, maar zij getuigen ook van zijn geloof
en vertrouwen op de Heer. David heeft geleerd dat hij alleen maar koning is geworden door de genade van God.
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De belofte aan David
Het was de grote wens van David om een huis te bouwen voor de Heer, een tempel
waar de Heer te midden van zijn volk zou wonen. Dat was niet bedoeld tot eer van
David, maar als eerbetoon aan God. Toen David dit voor het eerst aan de profeet
Natan vertelde, ondersteunde die dit plan: ‘Doe wat uw hart u ingeeft, de Heer
staat u immers terzijde’ (2 Sam. 7:3). Maar toen gebruikte de Heer Natan om een
heel andere boodschap aan David door te geven.
De Heer beloofde David dat Hij voor hem een huis (een koningshuis) zou bouwen!
De troon van David zou eeuwig voortbestaan. De zonen van David zouden zeker
gestraft worden wanneer zij verkeerde dingen deden. Maar het koningschap zou
nooit van het geslacht van David afgenomen worden zoals dat bij Saul wél het
geval was geweest. Gods verbond met Israël werd bestendigd door het koningschap
van David. De Heer beloofde David: ‘Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen’ (2 Sam. 7:16).
Dit betekende dat de grote middelaar van het verbond, het nageslacht van de
vrouw, die de kop van de slang zal verbrijzelen, rechtstreeks zou afstammen van het
geslacht van David. Door Hem zou God zijn koningschap over de hele aarde vestigen en door Hem zou ook zijn liefdesverbond voor altijd veilig zijn.
Het antwoord van David wordt gekenmerkt door eenvoudige vroomheid. Hij kijkt
niet alleen naar zichzelf en zijn huis, maar hij ziet als een echt theocratische koning
hoe zijn volk ook wordt gezegend door Gods belofte: ‘Daarom bent u groot, Heer,
mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen
andere God dan u. En wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk
op aarde waarvoor een god zich heeft ingezet om het vrij te kopen en tot zijn volk
te maken, om zo voor zichzelf een naam te vestigen door middel van grootse en
indrukwekkende daden: omwille van uw volk, dat u hebt bevrijd, hebt u vreemde
volken en hun goden op de vlucht gedreven. U hebt uw volk Israël voor altijd aan u
toegewijd, en u, Heer, bent hun tot God’ (2 Sam. 7:22-24).
David vat hier in een paar woorden de hele verbondsgeschiedenis van de tijd van
de Exodus tot aan de tijd van het theocratische koningschap samen. De lijn loopt
van Israël naar David. Eerder zagen we al hoe de lijn liep van Adam via Noach naar
Abraham (Isaak, Jakob). De grote messias zal zowel een zoon van Abraham als van
David zijn (Mat. 1:2 en 6). Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat de engel
Gabriël de geboorte van Christus op de volgende manier aankondigt bij Maria:
‘… God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid
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zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde
komen’ (Luc. 1:32-33).
Het liefdesverbond van God, zoals dat wordt bevestigd in David, leidt ons rechtstreeks naar de Zoon van David, de Heer Jezus Christus, onze eeuwige koning.

David en Christus
David heeft een vooraanstaande plaats ingenomen in de geschiedenis van Gods
liefdesverbond. Hij heeft een plaats naast andere trouwe dienaren van God, zoals
Abraham en Mozes. David wordt ons in de Bijbel voorgesteld als een man naar
Gods hart. Door geloof wacht David de tijd af dat zijn koningschap effectief kan
worden en door gehoorzaamheid is hij een echt theocratische koning, die God dient
in overeenstemming met zijn wil. Het valt ons op dat de koningen die later regeerden, met David worden vergeleken, en van enkelen van hen wordt gezegd dat zij in
alle opzichten het voorbeeld van hun vader David volgden (bijv. Hizkia en Josia)
Toch laat het Woord van God ons ook zien dat het leven van David werd besmeurd
door de zonde. De zonden met betrekking tot Batseba en Uria behoren tot de
grootste schandalen die in de Bijbel worden genoemd. David begaat niet alleen
de zonden van overspel en moord, maar hij betrekt ook nog eens anderen erbij om
deze zonden te bedekken. De gevolgen van zijn zonden zijn ernstig. Het is zoals de
profeet Natan zegt: ‘Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis
om zich heen grijpen …’ (2 Sam. 12:10).
Nu zou de vraag bij ons op kunnen komen of de zonden van David niet veel erger
waren dan die van zijn voorganger Saul. Waarom werd Saul afgewezen en werd
David vergiffenis geschonken? Het antwoord ligt hierin, dat David oprecht berouw
had over zijn zonden. David zag de ernst van zijn kwaad in: ‘Tegen u, tegen u alleen
heb ik gezondigd’ (Ps. 51:6). David wilde zijn taak nu ook verder afmaken in overeenstemming met Gods wil: ‘Schep, o God een zuiver hart in mij, vernieuw mijn
geest, maak mij standvastig.’ De zonde van David was het gevolg van menselijke
zwakheid. Het blijft verschrikkelijk verkeerd, maar het was niet zijn manier van leven
en geen verwerping van zijn theocratische roeping.
David verootmoedigde zich voor God en zijn volk. Er is een groot verschil tussen je
verootmoedigen en je verharden. Het eerste leidt tot herstel; het tweede tot uitsluiting.
In het leven van David zien we ‘goddelijk verdriet’, waarover de apostel Paulus
in 2 Korintiërs 7:10 schrijft: ‘Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit
berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.’
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Werelds verdriet houdt zich alleen maar bezig met de gevolgen van de zonde;
goddelijk verdriet betreurt de aard van de zonde. Wat dit betreft is de eis van God
in het oude en het nieuwe verbond hetzelfde: Hij vergeeft en herstelt alleen diegenen die blijk geven van goddelijk verdriet.
Wanneer we de vele psalmen lezen die David heeft gedicht onder de leiding van de
heilige Geest, dan zien we hoe dicht David bij de Heer leefde. Onder alle omstandigheden, in goede en slechte tijden, keerde David zich tot God en wandelde hij
met Hem. Hij stortte zijn hart uit bij deze grote God, die in de hoogste hemelen
woont en toch altijd dichtbij was. In de psalmen van David zien we hoe de relatie
met God in het liefdesverbond echt werkt. Want in deze relatie worden we steeds
meer één met God: ‘De Heer is een vriend voor wie hem vrezen; hij maakt hen
vertrouwd met zijn verbond’ (Ps. 25:14).
In sommige psalmen profeteerde David ook over de messias en gaf hij uiting aan
zijn verlangen naar de tijd van bevrijding van zonde, verdriet en dood. Hij wist dat
zijn troon voor eeuwig vaststond door de grote priesterkoning, die God volmaakt
zou dienen en de eeuwige overwinning zou behalen (Ps. 110). David verlangde naar
de dag van Christus. Dit verlangen is de kern van de verbondservaring.

Verbond en koninkrijk
Er zijn mensen die zeggen dat er in het Nieuwe Testament weinig of geen aandacht
aan het verbond wordt geschonken, maar dat in plaats daarvan de nadruk wordt
gelegd op het koninkrijk der hemelen. De gelijkenissen van Christus handelen
bijvoorbeeld vooral over het koninkrijk en verwijzen nergens naar het verbond.
De begrippen verbond en koninkrijk worden zo op een ongelukkige manier tegenover elkaar geplaatst. Gods koninkrijk heeft immers altijd bestaan. Hij is koning
over de hele aarde: ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en
al wie daar wonen’ (Ps. 24:1). Het koninkrijk van God had een middelpunt dat op
aarde was gevestigd in Sion: ‘Hef, o poorten uw hoofden omhoog, verhef u, aloude
ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan’ (Ps. 24:7-10).
Het behaagde God, die koning is over de hele wereld, om zijn liefdesverbond te
sluiten met Israël en om de redder van de wereld geboren te laten worden uit dat
volk. De lijn van het verbond is ook de lijn van het koninkrijk. Het is opmerkelijk
hoe de Heer Jezus, wanneer Hij het geloof van de Romeinse centurio prijst, zegt: ‘Ik
verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie
dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en
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Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van
het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij
jammeren en knarsetanden’ (Mat. 8:10-12). Het koninkrijk van God binnengaan
betekent toelating tot Gods verbond, samen zijn met de aartsvaders.
Verbond en koninkrijk zijn geen twee verschillende eenheden. De mensen met wie
God een verbond is aangegaan, zijn ook degenen die aanwezig zullen zijn op het
feest van Christus in het koninkrijk van de hemel. Diegenen die het koninkrijk zijn
binnengegaan, zijn de erfgenamen van de beloften van het verbond. Psalm 145:13:
‘Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten.’
De Heer is trouw aan zijn beloften en houdt van alles dat Hij heeft gemaakt. Hij
ontfermt Zich over heel zijn schepping.
Verbond en koninkrijk komen bij elkaar in Christus. Het is voor ons belangrijk om
die eenheid goed te zien, want de Heer Jezus, die onze enige verlosser is, de beloofde middelaar van het verbond, is tegelijkertijd onze eeuwige koning en Heer.
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13 De belofte van een nieuw
verbond
In de Bijbel wordt de uitdrukking een nieuw verbond vóór de tijd van de ballingschap niet gebruikt. De profeet Jeremia schrijft: ‘ De dag zal komen – spreekt de
Heer – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,
een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam
om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij
toebehoorden – spreekt de Heer’ (Jer. 31:31-32).
Jeremia 31:31 is de enige tekst in het Oude Testament waar de uitdrukking ‘een
nieuw verbond’ wordt gebruikt. Vandaar vindt het zijn weg naar het Nieuwe
Testament. De vraag is wat bedoeld wordt met het woord nieuw. Waarmee is dit
nieuwe verbond te vergelijken? In welk opzicht is het anders dan vroeger?
Alhoewel de benaming ‘nieuw verbond’ nergens anders in het Oude Testament
voorkomt, kunnen we wel zeggen dat de eigenlijke betekenis van de verandering
op verschillende andere plaatsen duidelijk wordt gemaakt. Jesaja 55 spreekt van
‘een eeuwigdurend verbond’ met allen die tot God komen, en dit eeuwigdurend
verbond, zo lezen we, is een ‘bevestiging van Gods liefde voor David’. Gods genade
strekt zich niet alleen uit over Israël, maar ook tot anderen, tot vreemdelingen en
zelfs tot eunuchen, die vroeger geweerd werden uit de tempel. ‘Want dit zegt de
Heer: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die
vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een
gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. …
– ieder die vasthoudt aan mijn verbond – hem breng ik naar mijn heilige berg, hem
schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten “Huis van gebed voor alle volken”’ (Jes. 56:4-8). Dit is zeker
‘nieuwe’ informatie.
Jesaja schrijft: ‘Dit verbond sluit ik met hen – zegt de Heer: mijn geest, die op jou
rust en de woorden die ik in je mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken,
noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu
tot in eeuwigheid – zegt de Heer’ (Jes. 59:21). Dit komt heel dicht bij de beschrijving van een nieuw verbond, zoals die wordt gegeven in Jeremia 31.
Verder spreekt de profeet Ezechiël in geestdriftige bewoordingen over een ‘vredesverbond’, dat zichtbaar wordt door het werk van de ene schaapherder ‘mijn dienaar
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David’ (namelijk de Christus). Hij schrijft: ‘Ze zullen beseffen dat ik, de Heer, hun
God, bij hen ben en dat zij, het volk van Israël, mijn volk zijn – spreekt God, de Heer.
Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid; jullie zijn mensen en ik ben jullie
God – zo spreekt God, de Heer’ (Ez. 34:24 en 30-31). We kunnen ook aan andere
profetieën denken, die we bijvoorbeeld vinden in Ezechiël 37 en Joël 2. Het nieuwe
verbond komt heel vaak naar voren in de tijd van de ballingschap. We staan dan
aan het begin van een nieuw tijdperk.
‘Nieuw’ vergeleken met het verbond van de Sinaï
Een belangrijk aandachtspunt is dat ‘het nieuwe verbond’ vooral nieuw is in vergelijking met het verbond dat bij de berg Sinaï of Horeb gesloten is. Jeremia zegt:
‘… een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam
om hen uit Egypte weg te leiden’ (Jer. 31:32). Toen God bij de Sinaï zijn verbond
concreet maakte door zijn wet bekend te maken, zei Mozes: ‘De Heer, onze God,
heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft
hij dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar
zijn’ (Deut. 5:2-3). De voorouders zijn de aartsvaders, Abraham, Isaak en Jakob
(Deut. 4:31,37).
Hoe moeten wij dit allemaal opvatten? Het antwoord is, net zoals we al eerder
gesteld hebben, dat er maar één liefdesverbond bestaat als relatie tussen God en
zijn volk, maar dat dit verbond door verschillende fasen heengaat. Er was een tijd
waarin de wet nog niet op stenen tafels was geschreven, maar mondeling werd
overgeleverd. Dat was de tijd vóór de Sinaï. Daarom kon Mozes toen de wet bekend
gemaakt werd, dan ook zeggen: ‘Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond
gesloten …’ Hij verwijst hier naar de geschreven wet met de vele daarin opgenomen
instellingen en regels. Abraham, Isaak en Jakob hebben nooit iets geweten van al
die wettelijke bepalingen en gebruiken.
Vóór de Sinaï was de wet van God vooral een zaak van mondelinge overlevering.
Maar toen de wet was opgeschreven en uitgebreid (bij de Horeb), namen – zoals
Paulus schrijft – de overtredingen toe (Rom. 5:20). Gods volk kon deze wet niet
houden; het ging van kwaad tot erger. Paulus zegt dat het gebod dat tot leven had
moeten leiden, juist tot zijn dood bleek te leiden (Rom. 7:10). Dat is niet de schuld
van de wet, want ‘de wet zelf is heilig en goed’ (Rom. 7:12). Maar wij zijn zondige
mensen en kunnen de wet niet houden, en daarom veroordeelt die ons. Hoe meer
geboden onthuld werden, hoe meer onze zonde naar buiten kwam: ‘juist de wet
leert ons de zonde kennen’ (Rom. 3:20).
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Maar in het nieuwe verbond zal alles anders zijn. De wet zal geschreven worden
in de harten van Gods kinderen. Jeremia zegt: ‘Maar dit is het verbond dat ik in de
toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de Heer: Ik zal mijn wet in hun binnenste
leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk …
iedereen van groot tot klein, kent mij dan al’ (Jer. 31:33,34). Wat is er aan de hand?
De Heer neemt een grote stap voorwaarts door de regels van de mozaïsche wet
te vervullen en een nieuwe fase in te gaan, waarin de aandacht gericht wordt op
reiniging en vernieuwing door het bloed en de Geest van Christus. Het zal volledig
duidelijk worden dat het verbond een zaak van het hart is. Zoals Johannes schreef:
‘De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus
gekomen’ (Joh. 1:17). Het oude verbond staat in verband met Mozes; het nieuwe
verbond met Christus.
Natuurlijk begrijpen we wel dat de hele verbondsgeschiedenis van Adam tot David
ons geen volledige en blijvende verzoening kon teweegbrengen. Onze Heer Jezus
Christus is het hart van de hele verbondsgeschiedenis, en met zijn komst verandert
alles voorgoed. De eis van de wet – die al in het paradijs bekend was en nog eens
benadrukt werd bij de Horeb – werd alleen door Christus volbracht, zoals Paulus
schrijft aan de Galaten: ‘Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen
van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden’ (Gal. 4:4-5).

Het mozaïsch verbond verouderd
In Hebreeën 8:6 wordt gesteld dat het nieuwe verbond ‘een beter verbond is, dat
zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften’. Het oude verbond
werkte niet zoals het had moeten doen. Niet omdat het verbond niet deugde, maar
God berispt zijn volk’’ Heb. 8:8). Gods volk bleef niet trouw aan dat verbond (vs. 9),
en daarom kwam God met een nieuwe versie, die gericht was op de vernieuwing
van zijn volk.
Door deze daad van God werd het oude verbond achterhaald. ‘Op het moment dat
hij spreekt over een nieuw verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld.
Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij’ (Heb. 8:13). Het woord
‘verouderd’ betekent niet dat iets zijn waarde volledig verliest, maar dat het niet
langer actueel is, omdat er iets anders voor in de plaats is gekomen dat beter of
effectiever is. Wat niet goed functioneert en versleten is, moet worden vervangen.
Het woord ‘nieuw’ betekent hier niet dat er vóór die tijd niets was. Het geeft een
vernieuwing aan van iets wat voor die tijd al bestond. Het is nieuw in de betekenis van vernieuwd zijn. Het nieuwe verbond is beter dan het oude, maar het oude
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wordt niet vernietigd; eigenlijk wordt het oude verbond helemaal in het nieuwe
opgenomen om het doel en de mogelijkheden van het oude verbond beter te
kunnen realiseren.
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt in artikel 25 op de volgende manier
gesproken over het verband tussen het oude en het nieuwe verbond: ‘Wij geloven
dat de schaduwachtige eredienst van het oude verbond en de gebruiken die door
de wet waren voorgeschreven, met de komst van Christus hebben afgedaan en dat
zo aan al deze schaduwen een einde is gekomen. Daarom moeten de christenen
die niet langer handhaven. Toch blijft voor ons de waarheid en de inhoud ervan in
Christus Jezus, in wie zij hun vervulling hebben.’
Het oude verbond is voorbij, maar heeft nog steeds betekenis door Christus, en
daarom wordt er in artikel 25 aan toegevoegd: ‘Wel maken wij nog gebruik van de
getuigenissen uit de Wet en de Profeten, om ons in het Evangelie te bevestigen en
ook om overeenkomstig Gods wil ons leven in alle eerbaarheid in te richten tot zijn
eer.’ Aangezien de Schrift haar eenheid vindt in Christus, kunnen we nog veel over
het evangelie leren van de wetgeving en gebruiken van het oude verbond.
Het nieuwe verbond rust op de bediening van Jezus Christus. Hij vervulde alle eisen
van het oude verbond en vernieuwde het daardoor. Zo plaatste Hij ons in de werkelijkheid van een nieuw verbond, dat grotere rijkdom en troost geeft.

Kenmerken van het nieuwe verbond
Met het voorgaande in gedachten kunnen we nu de belangrijkste kenmerken van
het nieuwe verbond op een rij zetten, vooral vergeleken met het verbond dat bij de
berg Sinaï werd gemaakt.
In de eerste plaats is het nieuwe verbond gebaseerd op de blijvende verzoening die
door de messias, de trouwe dienaar van de Heer, is bewerkt. Jesaja spreekt hierover
in hoofdstuk 53: ‘Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing’
(vs. 5). Het oude verbond benadrukte de verzoening door middel van de vele zoenoffers die dagelijks gebracht moesten worden. Maar het nieuwe verbond is gebaseerd op het ene offer van Christus (Jes. 53:10; Heb. 10:10,12). Er is geen plaats
meer voor de vele rituelen en gebruiken die verband hielden met de wet van Mozes,
want zij hebben hun vervulling gevonden in het verzoeningswerk van Christus.
In de tweede plaats wordt in het nieuwe verbond duidelijk gemaakt dat Gods wet
door de heilige Geest in de harten van Gods kinderen geschreven wordt, zodat
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zij allemaal God mogen kennen en hem dienen. (Zie ook het gedeelte over het
verbond en de heilige Geest in hoofdstuk 16.) In Jeremia 31:33 staat: ‘Maar dit is
het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de Heer: Ik zal
mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.’ Jesaja spreekt op
dezelfde wijze: ‘Al je kinderen worden onderricht door de Heer’ (Jes. 54:13). We
vinden een soortgelijke boodschap in Joël 3:1: ‘Ik zal mijn geest uitgieten over al
wat leeft.’ En in Ezechiël 36:26 en 27 vinden we deze omschrijving: ‘Ik zal jullie
een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam
halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven
en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.’
Weliswaar was het ook de eis van het verbond dat bij Horeb was gesloten, God te
dienen met je hart. Mozes herinnert Israël eraan: ‘Luister, Israël: de Heer, onze God,
de Heer is de enige! Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al
uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten’ (Deut.
6:4-6). De Heer is nooit tevreden geweest met lippendienst, Hij wil dat zijn volk
Hem liefheeft en gehoorzaamt vanuit het hart. In het nieuwe verbond wordt dit nu
een diepere werkelijkheid.
Terugkeer uit ballingschap
In de derde plaats betekent het nieuwe verbond voor Israël een terugkeer uit
ballingschap naar het beloofde land en de herbouw van Jeruzalem. Er zal in ieder
geval een overblijfsel van Israël terugkeren. De betekenis van deze rest is belangrijk
in de geschiedenis van Gods verbond. In tijden van ongehoorzaamheid gaan veel
van Gods kinderen verloren. Afval maakt veel slachtoffers. Toch bewaart God een
rest van overlevenden voor Zichzelf om uit hen zijn verbondsvolk opnieuw op te
bouwen. We lezen hierover in Jesaja 10.
Van deze rest die is overgebleven, wordt verteld dat ze weer alleen op de Heer
zullen vertrouwen. De profetie over deze overgebleven rest benadrukt opnieuw
Gods soevereine genade. In zijn grote liefde zal Hij zijn kinderen niet voor altijd ten
onder laten gaan.
God zal zijn kinderen weer naar huis roepen: ‘Wees niet bang, want ik ben bij je.
Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen.
Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn
zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde …’ (Jes. 43:5-6).
Jesaja spreekt over de glorie van Sion: ‘Van geweld in je land wordt niets meer
vernomen, noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren
Redding noemen en je poorten Faam’ (Jes. 60:18). Ezechiël spreekt uitvoerig over
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de terugkeer van Gods volk en het herbouwen van de tempel. ‘Ze zullen wonen in
het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie voorouders.
Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen,
en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren’ (Ez. 37:25-26). De terugkeer uit ballingschap is onlosmakelijk verbonden met de komst van de messias.
In de vierde plaats is er aan het nieuwe verbond een eschatologisch aspect verbonden. De beloften over de messias leiden ons uiteindelijk vanuit deze wereld naar de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en hierdoor begrijpen we dat ook de overeenkomst van het nieuwe verbond tijdelijk is. We kijken uit naar een beter vaderland:
het hemelse (Heb. 11:16). De belofte van terugkeer en wederopbouw wijst in de
richting van het nieuwe Jeruzalem: ‘Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de Heer zal je voor altijd licht
geven, en je God zal voor je schitteren’ (Jes. 60:19; vgl. ook Op. 22:1-6).

Verbond, zending en evangelisatie
In de vijfde plaats bevrijdt het nieuwe verbond ons van de gedachte dat zending
en evangelisatie van weinig belang zijn, zoals dat in het Oude Testament het geval
was. De verlossing bleef toen vooral beperkt tot Israël. Het nieuwe verbond zal
echter uitgebreider zijn dan het oude, in die zin dat vanaf nu ook de heidenen tot
het koninkrijk van God zullen kunnen behoren. Net zoals helemaal in het begin in
de dagen van vóór Abraham het geval was, zal dit verbond ook een universele reikwijdte hebben.
Het verzoeningswerk van Christus zal te groot zijn om zich tot één volk te beperken. Misschien wordt de meest bekende tekst hierover wel gevonden in Jesaja
42:6: ‘In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen
en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak
je tot een licht voor alle volken’ (zie ook Luc. 2:31-32). De Heer God verklaart:
‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot
een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden
der aarde reikt’ (Jes. 49:6). De bladeren van de levensboom brachten de volken
genezing (Op. 22:2). Het nieuwe verbond heeft katholieke dimensies.
De uitstorting van de heilige Geest en zijn inwoning in Gods volk stellen dat volk
in staat te profeteren, d.w.z. te spreken over Gods grote verlossingsdaden door
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Christus. Vooral Joël spreekt in deze termen: ‘Daarna zal dit zich voltrekken: Ik zal
mijn geest uitgieten over al wat leeft’ (3:1). Het gevolg zal zijn dat al Gods kinderen
zullen getuigen.
De periode die begint met Pinksteren, zal leiden naar de dag van het oordeel (‘Dan
komt de dag van de Heer, groot en ontzagwekkend’, Joël 3:4), maar betekent tegelijkertijd de vergadering van de heilige, algemene kerk: ‘Dan zal ieder die de naam
van de Heer aanroept ontkomen’ (Joël 3:5). Profeteren is Gods Woord verkondigen
op een voor iedereen begrijpelijke manier, om mensen tot de Heer te brengen.
Het is de laatste periode waarin Gods genade verkondigd wordt. Het is daarom ook
de periode met de laatste mogelijkheid om te getuigen: het goede nieuws moet
aan ieder schepsel bekend gemaakt worden (Mar. 16:15). Het tijdperk van het
nieuwe verbond zal de slotfase van de geschiedenis zijn, voordat Christus in heerlijkheid wederkomt. Het is daarbij een beslissende fase voor de kerk. Er is haast bij:
‘Amen. Kom, Heer Jezus!’ (Op. 22:12,17,20). Daarom lezen we vervolgens ook over
de uitbreiding van de kerk in Judea en Samaria en van de zendingsreizen buiten de
grenzen van het oude Israël. Het Woord moest gebracht worden tot aan de einden
van de aarde. Die opdracht om het evangelie verkondigen aan de hele schepping
geldt ook nog voor vandaag.
Christus zei voor zijn hemelvaart: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de
aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in
de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’ (Mat. 28:18-19). Het is een
opdracht om Gods verbondsliefde aan de wereld bekend te maken. De beloofde
aanwezigheid van Christus geeft de mogelijkheid om deze opdracht uit te voeren:
‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van
deze wereld’ (vs. 20). In nauwe verbondenheid met Christus zal de kerk de vreugde
ervaren van de Immanuël-belofte, die van nu af aan over de hele aarde verkondigd
moet worden.

Geen exclusivisme
God heeft in zijn verbond altijd gewaarschuwd tegen hoogmoedig exclusivisme. Hij
riep Rachab, de hoer van Jericho, en Ruth, de Moabitische vrouw, en maakte hen
tot moeders in Israël door hen een plaats te geven in het geslachtsregister van onze
Heer. Het mag dan zo zijn dat zij uitzonderingen op de regel zijn, maar zij zijn dan
ook voorbeelden van een nieuw tijdperk.
Er zijn nog andere voorbeelden. Onze Heer Jezus Christus gebruikte die zelf in
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Nazaret, waar Hij was opgegroeid: ‘Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van
Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land
een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia
niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En
in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met huidvraat, maar
niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman’ (Luc. 4:25-27).
Nu, onder het nieuwe verbond, is het van het grootste belang dat de hele wereld
wordt aangesproken, te beginnen bij onze eigen omgeving. De nadruk op het
liefdesverbond mag niet leiden tot enige vorm van isolement of exclusivisme. In
Christus heeft God zijn hart wijd open gezet: de akker is de wereld (Mat. 13:38). De
akker begint bij onze eigen voordeur.
Wanneer de apostel Paulus een oproep doet aan de kerken om voor het zendingswerk te bidden, herinnert hij de kerkleden, waar zij ook geplaatst zijn, aan hun
eigen opdracht. Nadat hij heeft gezegd: ‘En bid dan ook voor ons, dat God deuren
voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen
zit,’ voegt hij daaraan toe: ‘En bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag
u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten
hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist’ (Kol. 4:3-6). Zending
en evangelisatie zitten als het ware in het karakter en de bedoeling van het nieuwe
verbond opgesloten. Het evangelie moet overal over de grenzen, maar ook dicht bij
huis bekendgemaakt worden.
Samengevat is de periode van het nieuwe verbond de tijd van:
a. rechtvaardiging: de zonde is voor eens en voor altijd verzoend door het bloed
van Christus; wij zijn bevrijd van de satan en van de dood;
b. heiliging: de Geest is uitgestort over de kerk; God woont in zijn kinderen;
c. toekomstverwachting: de kerk verlangt naar de wederkomst van Christus en
leeft daarnaar toe;
d. medewerking: de kerk is geroepen en toegerust om het evangelie te verspreiden.
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14 Het nieuwe verbond opgericht
Wanneer werd het nieuwe verbond van kracht? In het algemeen gesproken kunnen
we ervan uitgaan dat het oude verbond onder de wet bestond van de Sinaï tot aan
de verschijning van de Heer Jezus in het vlees. Er zijn mensen die het begin van het
oude verbond in het paradijs plaatsen, na de zondeval, maar ik geef er de voorkeur
aan het te beschouwen als het verbond van de gebruiken en afschaduwingen van
de wet, die ingesteld zijn bij de berg Sinaï.
We hebben wel zekerheid over het begin van het nieuwe verbond. Dat kwam tot
stand door de dienst van onze Heer Jezus Christus, die kort voor zijn dood, tijdens
het laatste pesachfeest, dit nieuwe verbond aankondigde en instelde.

Tijdens het pesachfeest
We gaan in herinnering even terug naar het pesachfeest dat in de eerste nacht van
de uittocht gevierd werd, en dat het verbondsfeest bij uitstek is. Toen werd het lam
geslacht en zijn bloed aan de beide deurposten en aan de bovendorpel gestreken.
We hebben daarna al gezien hoe Johannes de Doper de Heer Jezus als het echte
pesachoffer herkende, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
Christus bevestigde dit tijdens zijn laatste Pesach. ‘Toen het brood was gebroken,
zei hij tegen zijn discipelen: “Neem, eet, dit is mijn lichaam.” En hij nam een beker,
sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: “Drink allen hieruit,
dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot
vergeving van zonden”’ (Mat. 26:26-28). In de weergave van Lucas 22 vinden we
de uitdrukking: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten
wordt’ (vs. 20). De apostel Paulus, die Lucas goed kende, neemt de bewoordingen
van deze geliefde arts over: ‘Deze beker is het nieuwe verbond …’(1 Kor. 11:25).
Het verbond krijgt pas waarde door het offer van vergelding en verzoening. In
Leviticus 17:11 wordt dit verbondsprincipe zo weergegeven: ‘Want het bloed is de
levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar
de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken.’ Zonder het offer, het vergieten van bloed, kan er geen verzoening
plaatsvinden. Het is dan ook geen wonder, dat Christus door het brengen van het
laatste offer spreekt over het ‘nieuwe verbond in mijn bloed’. Toen zijn bloed vergoten was, werd het verbond vernieuwd, voor eens en voor altijd. Hij is het echte lam
van God.
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‘Het is volbracht’
Het nieuwe verbond kan niet als bindend beschouwd worden totdat volledig aan
alle voorwaarden is voldaan. Dit betekent dat het lam van God de toorn van God
over de zonde van het hele menselijk geslacht moest dragen; Hij moest inderdaad
helse pijn doorstaan. Geen enkel aspect van Gods rechtvaardigheid mocht onvervuld blijven.
Nadat Christus door de duisternis, die drie uur aanhield, was heengegaan en had
uitgeroepen, ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46), vroeg
Hij om iets te drinken door te zeggen: ‘Ik heb dorst’ (Joh. 19:28). Eigenlijk staat er:
‘Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te
laten gaan zei hij: “Ik heb dorst.”’ Hij had drinken nodig om een heldere en goed
hoorbare stem te hebben, zodat Hij met verzameling van zijn laatste krachten zou
kunnen uitroepen: ‘Het is volbracht.’ Het verzoeningswerk was voltooid, het offer
gebracht, en nu kon Hij Zich overgeven aan zijn laatste daad, zijn stervensdaad.
Daarvan lezen we: ‘Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.’
Dit is het moment waarop het nieuwe verbond een eeuwige werkelijkheid wordt.

Het voorhangsel van boven tot onder gescheurd
Op het moment dat Jezus stierf, scheurde in de tempel in het nabijgelegen
Jeruzalem ‘het voorhangsel van boven tot onder in tweeën’ (Mat. 27:51). Deze
gebeurtenis, die precies samenviel met het tijdstip van het sterven van Jezus, toont
ons dat Jezus het laatste offer had gebracht en dat het nieuwe verbond was opgericht.
Het voorhangsel scheidde het ‘allerheiligste’ van de binnenplaats. Daarachter stond
de ark, waar de hogepriester eens per jaar op Grote verzoendag een offer bracht
voor het volk. Het voorhangsel gaf aan dat er, hoewel God nabij was, toch altijd
een afstand bestond tussen Hem en zijn volk. Zij mochten niet in de buurt komen
van zijn heilige aanwezigheid.
Maar toen Christus gestorven was en daarmee het grote offer gebracht, was dit
voorhangsel niet langer nodig; want de afstand tussen God en de mensen was in
het nieuwe verbond door het bloed van Christus overbrugd.
Let er ook op, dat het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dit betekent
dat het niet door de hand van een mens gebeurde, want dan zou het van beneden naar boven gescheurd zijn. Het feit dat het vanaf de bovenkant gescheurd
werd, betekent dat God hier de hand in had en dat Hij verklaarde dat de weg naar
Hem nu vrij was. Wij mogen nu rechtstreeks naar de vader gaan in de naam van
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Christus, door zijn ene offer aan het kruis.
Dit is het moment waarop het nieuwe verbond in het openbaar wordt bekrachtigd
in de tempel van Israël.

De vrede van het nieuwe verbond
We hebben al eerder opgemerkt dat een verbond leidt naar een toestand van
harmonie en vrede. In de nacht waarin Christus verraden werd, lieten zijn leerlingen Hem in de steek en een van hen verloochende Hem zelfs met een eed. Je zou
kunnen denken dat Christus hen na zijn opstanding zou berispen voor hun handelwijze. En van hun kant moeten ze zich toch zeker slecht op hun gemak hebben
gevoeld: zou Hij hen nu straffen voor hun angst en bedrog?
Maar tijdens de ontmoeting met zijn leerlingen verzekert Christus hen dat alles is
vergeven en dat het goed is tussen hen. Wees niet bang. Maak je niet ongerust. In
Johannes 20 lezen we tweemaal dat Christus tijdens de eerste ontmoeting met zijn
discipelen zegt: ‘Ik wens jullie vrede!’ Hier is geen sprake van een onwillekeurige
herhaling, maar dit heeft een diepere betekenis.
Het eerste ‘Ik wens jullie vrede’ kan gezien worden als een algemene groet, waarmee de Heer zijn discipelen gerust wil stellen. Hij is niet boos op hen en gebruikt
hun zonden niet tegen hen. Zij kunnen nog steeds verzekerd zijn van zijn liefde.
Dan gaat het verder in vers 20: ‘Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en
zijn zijde.’ Dit zou een manier kunnen zijn om Hem te identificeren: zo zouden zij
weten dat Hij echt Jezus was. Daarom staat er: ‘De leerlingen waren blij omdat ze
de Heer zagen.’ Tegelijkertijd was het tonen van de handen en de zijde het bewijs
van zijn offer voor hen. Hij heeft volledig betaald voor al hun zonden.
Dan lezen we in vers 21: ‘Nog eens zei Jezus: “Ik wens jullie vrede!”’ Deze groet
heeft zelfs nog meer betekenis dan de vorige. Nu weten zij zeker wie Hij is en
beginnen ze te begrijpen wat Hij heeft gedaan. Ze herinneren zich de woorden van
de profeet Jesaja: ‘Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden werd
hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de Heer op Hem neerkomen’ (Jes. 53:5-6).
Ik wens jullie vrede: deze groet is de kern van het nieuwe verbond.

En Hij begon bij Mozes en de Profeten…
De leerlingen van de Heer Jezus werden eerst het slachtoffer van onzekerheid.
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Veel dingen die te maken hadden met het leven, de dood en de opstanding van
Christus, konden ze niet begrijpen.
We vinden deze verwarring terug bij twee van de leerlingen, die op weg waren naar
Emmaüs (Luc. 24:13-35). Wat zij zeggen over Jezus, is heel opmerkelijk: ‘Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij
leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden’ (vs. 20-21).
Het is wel duidelijk dat Jezus hier nog het een en ander moet uitleggen. Hoe
kunnen de gebeurtenissen van de laatste dagen worden uitgelegd? Er staat in
vers 27: ‘Daarna verklaarde hij hun wat er al in de Schriften over hem geschreven
stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.’ Mozes en de Profeten staan voor het
hele Oude Testament. Christus verklaart zijn dienst door te beginnen bij Genesis
en verder te gaan met de profeten tot en met Maleachi. De dienst van Christus
kan alleen maar begrepen worden in het licht van het verbond, zoals dat vanaf het
begin wordt voorspeld en aangekondigd in het Woord van God.
Later op diezelfde dag, toen Hij aan al zijn leerlingen verscheen, zei Hij tegen hen:
‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van
Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling
moest gaan’ (vs. 44); en Lucas voegt daaraan toe: ‘Daarop maakte hij hun verstand
ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften’ (vs. 45). Ze leerden het Oude
Testament lezen in het licht van de dienst van Christus en ze leerden begrijpen hoe
het oude verbond in Hem vervulling had gevonden.
Christus hield vast aan de eenheid van de Schrift en maakte duidelijk dat zijn
dienst begrepen moest worden in het licht van het Woord van God zoals dat door
de eeuwen heen was geopenbaard. Dit betekent dat we alleen in het licht van het
oude verbond de meerdere glorie van het nieuwe verbond kunnen begrijpen.

Rembrandt, Emmaüsgangers
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15 De verhouding tussen het
oude en het nieuwe verbond
Er zijn christenen die zeggen dat het begrip verbond eigenlijk van weinig belang
meer is voor de nieuwtestamentische kerk, omdat de term verbond in het Nieuwe
Testament nauwelijks voorkomt. Zij zien het verbond als een vleselijke overeenkomst die paste bij het oude Israël, maar nu, na de uitstorting van de heilige Geest,
zijn betekenis heeft verloren. Het heeft hoogstens nog een functie in de marge.
Sommigen zullen zelfs getallen en percentages noemen om te bewijzen dat het
verbond geen grote rol speelt in het Nieuwe Testament.
Zij redeneren als volgt. Onder het oude verbond werd iemand binnen het verbond
geboren, en daarom ontving hij dan ook onmiddellijk het teken van dat verbond
door de besnijdenis. Het was een vleselijke zaak. Maar in het Nieuwe Testament, zo
wordt ons voorgehouden, ligt alles anders. Om bij Gods volk te kunnen horen, moet
je nu wedergeboren worden. Alleen dan kun je het teken ontvangen. Het is nu een
geestelijke zaak. Het zal niemand verbazen dat de kinderdoop in deze redenering
niet kan worden gehandhaafd. Ik zal in een later hoofdstuk op de kwestie van de
kinderdoop terugkomen. Nu wil ik me eerst bezighouden met de verhouding tussen
het oude en het nieuwe verbond.
Het is van groot belang dat we goed zicht hebben op deze verhouding. Kunnen
we nog in verbondstermen spreken wanneer we de leer van het Nieuwe Testament
proberen te begrijpen en toe te passen in ons leven? En zo ja, hoe doen we dat
dan?

Het Nieuwe Testament: de beloften vervuld
We beginnen met vast te stellen dat het verbondsbegrip in het Nieuwe Testament
aanwezig is vanaf het begin, niet als iets van een latere overweging of een zijlijn,
maar als een allesomvattende openbaring van God. Wanneer we Matteüs 1 opzoeken, vinden we daar het ‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus’, te beginnen met Abraham en verder via David naar Jozef. De geboorte van Jezus wordt
door Matteüs gepresenteerd als de vervulling van de verbondsbelofte die gedaan
was aan Abraham en David.
Wanneer er een geslachtslijst in de Bijbel staat, is dit met een speciaal doel. De lijst
is opgenomen om te laten zien dat God werkt in de lijn van trouwe verbondsgene-
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raties. Het is niet de bedoeling dat we door onze eigen kijk op de bijbelse geschiedenis gevangen worden in een wanhopige vicieuze cirkel, maar dat we vooruit
blijven bewegen langs de lijnen die God heeft bepaald. God gaat altijd verder, en
elke generatie mag samen met Hem verder gaan. Zo blijven we allemaal vooruit
bewegen, totdat Gods plan is voltooid en zijn doel is bereikt.
Door deze geslachtslijst maakt Matteüs meteen duidelijk dat de geboorte van
Jezus Christus niet een plotselinge op zichzelf staande gebeurtenis in de wereldgeschiedenis is, maar het gevolg van eeuwen verbondsgeschiedenis. De geboorte
van Christus was voorspeld en kon daarom verwacht worden. Wanneer Matteüs
de geboorte van onze Heer beschrijft, verwijst hij naar de profetie van Jesaja: ‘De
maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël
geven, wat in onze taal betekent “God met ons”’ (Mat. 1:23). Het valt op hoe vaak
Matteüs de uitdrukking gebruikt, dat iets gebeurde opdat in vervulling zou gaan
wat in het Oude Testament was voorspeld. Het Nieuwe Testament is duidelijk de
vervulling van het Oude. Er zit continuïteit en vooruitgang in de geschiedenis van
Gods verbond.
In Lucas 3 vinden we ook een geslachtslijst van de Heer Jezus en die gaat helemaal
terug naar Adam. De bijzondere verbondsrelatie met Israël begint bij Abraham; het
is de bedoeling van Matteüs om de Joden te overtuigen en daarom begint hij bij
de vader van Israël, Abraham. Lucas richt zich uitgebreider en grondiger tot een
andere doelgroep. Wanneer hij schrijft aan Theofilus, een Romeins burger, legt hij
uit dat er een verband bestaat tussen de geboorte en het optreden van Christus en
Adam, de eerste mens. Gods verbondswerk begint lang voordat Israël als volk werd
samengebracht. Dit onderstreept dat Jezus de redder van de wereld en van de hele
mensheid is.
Het is van belang dat in het boek Kronieken, waarin de geschiedenis van Israël
vanuit priesterlijk gezichtspunt beschreven wordt als de geschiedenis van Gods
heilige volk, het beginpunt ook niet bij David, maar bij Adam ligt (1 Kron. 1:1). De
Israëlieten wisten dat Gods verbond met hen en de eisen die van daaruit aan hen
gesteld werden, voortvloeiden uit hetzelfde verbond dat God met de mens (Adam)
had gesloten in het paradijs. We zien hier de continuïteit van het verbond. De
geslachtslijst laat de lijn zien van Gods verlossingswerk: van Adam naar Abraham,
via David en Israël, naar Jezus Christus! Het Nieuwe Testament luidt niet het begin
in van een radicaal ander tijdperk. Gods handelwijze is niet gespleten of fragmentarisch. De hele geschiedenis vormt een eenheid. Het Nieuwe Testament verklaart al op
de eerste bladzijden dat nu de oude verbondslijnen in Christus worden voortgezet.

128

De verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond

Verwijzingen naar het Oude Testament
Ik verwees eerder al naar de profetie van Zacharias, die de gebeurtenissen rondom
de geboorte van Jezus bezong als de vervulling van Gods verbondsbeloften: ‘Zo
betoont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig
verbond: de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader’ (Luc. 1:72-73).
De evangelieschrijvers beroepen zich regelmatig op het Oude Testament, omdat
het optreden van de Heer Jezus alleen maar in dat licht begrepen kan worden.
Het evangelie werd in het Oude Testament geopenbaard, toen God zijn verbond
bekendmaakte. Het werd in het Nieuwe Testament voortgezet, toen God zijn
verbond bevestigde door het bloed van zijn Zoon. Daarom schrijft de apostel Paulus
dat hij uitgekozen is ‘om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde
van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon’
(Rom. 1:2-3).
De apostel kon het evangelie niet brengen zonder naar het Oude Testament te
verwijzen. Paulus zegt tegen de Joden in Antiochië in Pisidië: ‘Wij vertellen u
het goede nieuws (het evangelie) dat God zijn belofte aan onze voorouders in
vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons
– doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt’ (Hand. 13:32-33). In ditzelfde hoofdstuk
komen we nog verscheidene andere verwijzingen naar het Oude Testament tegen.
Het is heel duidelijk: het evangelie van onze verlossing is de vervulling van de
verbondsbeloften die aan de voorouders gegeven zijn in de oude bedeling.
We hebben al eerder aandacht geschonken aan het gedeelte in Lucas 24, waar de
Heer Jezus zijn leerlingen erop wijst hoe Mozes, de Profeten en de Psalmen (het
hele Oude Testament) vooruitblikken op zijn lijden, dood en verheerlijking. Hij zegt
hetzelfde tegen de joodse leiders: ‘U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor
eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij’ (Joh. 5:39).
Terwijl in het Oude Testament de verbondsbeloften aan ons bekend worden
gemaakt, wordt in het Nieuwe Testament de vervulling van deze beloften door
Jezus Christus aan ons doorgegeven. Dit was al bekend en aanvaard in de vroege
kerk. Augustinus schreef: ‘Vetus testamentum in novo patet, novum in vetere latet’,
wat betekent: Het Oude Testament wordt duidelijk in het Nieuwe Testament, het
Nieuwe is (latent) in het Oude verborgen.
Het voorgaande betekent niet dat al Gods beloften die Hij in het Oude Testament
heeft gegeven, al vervuld zijn in het Nieuwe Testament. We wachten nog steeds op
de wederkomst van Christus en de vervolmaking van alles. We denken hierbij ook
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aan de belofte gegeven in Jesaja 11:6v over de geest van vrede en harmonie, die
zal heersen op de nieuwe aarde. Er is al veel vooruitgang te zien op de weg van de
verlossing, maar de beloften die betrekking hebben op het uiteindelijke herstel van
alle gebrokenheid, wachten nog op vervulling.

Oud en Nieuw: een zaak van minder en meer
We mogen niet alleen in termen van belofte en vervulling denken wanneer we spreken over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament, maar we mogen
ook spreken over ‘minder’ en ‘meer’. Hoewel Gods volk onder het oude verbond rijk
werd gezegend, geldt dit des te meer voor Gods volk onder het nieuwe verbond.
Er is een aantal schriftgedeelten die dit bevestigen. Ik denk hierbij aan 2 Korintiërs
3:7-18, waar de apostel de luister van het nieuwe verbond vergelijkt met die van
het oude.
Paulus begint in een inleiding met uit te leggen dat God hem en zijn medewerkers
geschikt gemaakt heeft om ‘het nieuwe verbond te dienen’ (2 Kor. 3:6). Wat houdt
dat nieuwe verbond dan in? Het is niet het verbond van een geschreven wet, maar
dat van zijn Geest. Dat betekent in overeenstemming met Jeremia 31, dat het
belangrijkste kenmerk van het nieuwe verbond is, dat Gods wet door de heilige
Geest in onze harten geschreven is. Wij moeten God dienen en onze naaste liefhebben vanuit ons hart als wedergeboren mensen.
Werd dit dan ook niet gevraagd in het oude verbond? Dat was zeker het geval,
maar toen kon vanwege de zondigheid van de mensen niet aan die eis worden
voldaan. De wet die bedoeld was om tot leven te brengen, leidde alleen maar
tot dood en veroordeling. Paulus benadrukt dit voor het welzijn van de judaïsten
(met wie hij veel te maken had), omdat zij leerden dat zij het leven konden verkrijgen door de wet te houden. Maar we kunnen de wet niet houden. Paulus schrijft
daarom: ‘Want de letter doodt’ (2 Kor. 3:6). ‘Maar de Geest’, voegt hij daaraan toe,
‘maakt levend.’ Dat wil zeggen dat de Geest de wet in onze harten schrijft en ons
geschikt maakt om als Gods kinderen te leven. We zijn echt verder gekomen.
Was de heilige Geest dan vroeger niet actief? Zeker wel. Daar zullen we later ook
nog aandacht aan schenken. Maar pas onder het nieuwe verbond past de heilige
Geest het verlossingswerk van Christus volledig toe in de praktijk en leidt Hij
mensen ertoe om door geloof in Christus God met hun verstand en met hun hart te
dienen.
Let erop dat Paulus geen afbreuk doet aan het oude verbond alsof het van weinig
betekenis zou zijn. Hij schrijft juist over de glorie van het oude verbond, die zicht-
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baar werd door het feit dat de Israëlieten niet naar Mozes op konden kijken door de
stralende glans van Gods luister op zijn gezicht. God was in die tijd ook te midden
van zijn volk aanwezig en toonde zijn majesteit. Ook toen verloste Hij zijn volk.
Maar nu komt het punt van vergelijking: als dat oude verbond, dat tot veroordeling van de mensen leidt en dat geleidelijk moest verdwijnen, al met zoveel luister
verscheen, zal dan wat de Geest ons brengt in het nieuwe verbond, niet nog veel
grotere luister hebben! De luister van het nieuwe verbond overtreft die van het
oude, omdat het de vervulling van het oude inhoudt en de aandacht richt op de
volmaakte dienst van Christus.
Als de Joden uit de tijd van Paulus dat nu eens hadden begrepen. Dan zouden ze
ook het Oude Testament beter hebben begrepen. Maar er lag net als bij Mozes, die
de stralende glans van God op zijn gezicht met een sluier bedekte, een sluier over
het hart van de Joden (2 Kor. 3:15). De luister van het Oude Testament kan slechts
gezien worden door Jezus Christus.

Oud en Nieuw: van voorafschaduwing tot werkelijkheid
De brief aan de Hebreeën vergelijkt het oude en het nieuwe verbond op een manier
die vergelijkbaar is met 2 Korintiërs 3. Er staat nergens dat het oude verbond geen
nut had, want het beantwoordde aan zijn doel. Door bemiddeling van het levitische
priesterschap werden gaven en offers gebracht voor de zonden (Heb. 5:1-4). Maar
die leidden niet tot een blijvende verzoening.
In Hebreeën 10:1 lezen we, dat ‘de wet slechts een voorafschaduwing toont van
al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien.’ Het
vallen van een schaduw is een aanwijzing dat iets of iemand eraan komt. In die
betekenis was het oude verbond een zeker en krachtig teken. Maar het bracht niet
de werkelijkheid. Dat was ook niet de bedoeling: alleen Christus kon de werkelijkheid waarmaken.
Op welke manier is het nieuwe verbond dan beter dan het oude? Wij hebben in
Christus een volmaakte hogepriester, die net als wij in elk opzicht op de proef is
gesteld – en dus met onze zwakheden kan meevoelen – maar die niet vervallen is
tot zonde (Heb. 4:4-16). Deze hogepriester is niet aangesteld voor een bepaalde
tijd, maar Hij is voor eeuwig priester, zoals ook Melchisedek dat was. De Heer heeft
gezworen dat Jezus voor eeuwig priester zou zijn (Ps. 110) en: ‘Daardoor staat
Jezus garant voor een veel beter verbond’ (Heb. 7:22). Andere priesters offerden
het bloed van dieren, maar Christus offerde eenmalig zijn eigen bloed (Heb. 9:28;
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10:12). Daarom is Christus ‘bemiddelaar van een nieuw verbond’ (Heb. 9:15). De
erfenis van Gods kinderen is nu veiliger dan ooit tevoren. Ik denk hierbij ook aan
Romeinen 8:34, waar we verzekerd worden dat Christus, die voor ons stierf en weer
opgewekt is tot leven, ‘aan de rechterhand van God zit en voor ons pleit’.
Het oude verbond functioneerde wel voor een zekere tijd, maar het veroorzaakte
nooit een beslissende doorbraak. Daardoor werd het verouderd. Het oude verbond
was goed, maar het nieuwe verbond is beter. Aangezien we nu een beter verbond
hebben, hebben we des te meer reden om God trouw te blijven. De waarschuwingen en sancties van het nieuwe verbond zijn strenger dan die in het oude verbond.
Als God de zonde strafte onder het oude verbond, zal Hij dat zeker ook doen onder
het nieuwe!
Daarom zijn de vermaningen in de brief aan de Hebreeën in sterke bewoordingen
gesteld. ‘U hebt in de strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.’
We mogen het heilige niet minachten als Esau (Heb. 12:16). Meer dan ooit is het
nu de tijd voor dankbaar dienstbetoon. ‘Hoe zullen we dan aan die straf ontkomen
wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen
is met de woorden van de Heer?’ (Heb. 2:3). We worden eraan herinnerd dat ‘onze
God is een verterend vuur!’ (Heb. 12:29. Let vooral op de vermaningen in Heb.
10:28 en 29: ‘Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon;
wanneer er tenminste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij
sterven. Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van
God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is
– en de Geest van de genade veracht?’
Als het oude verbond al niet licht opgevat mocht worden, moeten we het nieuwe
verbond nog serieuzer nemen. We leven niet langer in de schaduw van het oude
verbond, maar staan in het volle licht van Gods genade in Christus. Waar deze
genade wordt versmaad, blijft er geen weg open voor verlossing. Op deze manier
beginnen we de ernst te begrijpen van de zonde tegen de heilige Geest (Mat.
12:32; Heb. 6:4-6; 1 Joh. 5:16).
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16 Het verbond en de
heilige Geest
In het vorige hoofdstuk heb ik gesteld dat de heilige Geest ook actief was onder de
oude bedeling. Mensen die de leer van de Drie-eenheid onderschrijven, zullen met
deze stelling geen moeite hebben. Vader, Zoon en heilige Geest, de enige trouwe en
eeuwige God, hebben al van eeuwigheid samengewerkt.
Het wordt wel eens verondersteld dat de heilige Geest tot op het pinksterfeest wat
op de achtergrond is gebleven. Dat is tot op zekere hoogte waar. Toch was Hij ook
vóór die tijd betrokken bij de uitvoering van Gods plan. Hij verscheen niet plotseling op het toneel op het pinksterfeest, maar vanaf dat moment ging Hij verder met
het werk waar Hij van oorsprong mee bezig was geweest. In dit hoofdstuk willen
we wat dieper ingaan op het kenmerkende werk van de heilige Geest, zoals dat in
de Schrift is geopenbaard en hoe zich dat verhoudt tot het verbond.

De heilige Geest en de schepping
De heilige Geest was betrokken bij het werk van de schepping. In Genesis 1:2 lezen
we: ‘De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar
Gods geest zweefde over het water.’ De Geest veranderde een toen nog ongastvrije
aarde en maakte die tot een geschikte woonplaats voor Gods kinderen. Hij bracht
het leven tot bloei.
We zullen even stilstaan bij het woord ‘zweefde’ in deze tekst. In het ‘lied van
Mozes’ (Deut. 32:11) wordt hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt voor een arend
die ‘blijft zweven’ boven zijn jongen. Wanneer de jonge arenden niet verder kunnen
vliegen, zal de moeder naar beneden schieten en haar machtige vleugels uitspreiden om de jongen daarop te dragen. Dit zweven duidt op een intensieve waakzaamheid, een relatie van zorgen en beantwoorden. We komen deze zelfde zorg
heel duidelijk tegen in het liefdesverbond.
Net zoals de heilige Geest betrokken was bij de schepping van de wereld, zo houdt
Hij Zich ook bezig met de onderhouding en voortzetting ervan. In Psalm 104:30
lezen we: ‘Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw
gelaat.’ Het verband van deze tekst laat zien dat alle levende schepselen afhankelijk zijn van God, en de bewarende en besturende aanwezigheid van de heilige
Geest nodig hebben. De vernieuwing van het gelaat van de aarde zou kunnen
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verwijzen naar de tijd van de lente, wanneer het gewas weer begint te groeien,
zodat alle schepselen onderhouden kunnen worden. De natuur kan niet zonder de
verjongende kracht van de heilige Geest. Die kracht komt natuurlijk nog duidelijker
naar voren in de vernieuwing van de gevallen mens. De Geest die geboorte en
leven geeft, geeft ook wedergeboorte en nieuw leven.
Het oude verbond kon net zomin als het nieuwe functioneren zonder de vernieuwende kracht van de heilige Geest en de liefde die duidelijk zichtbaar werd in zijn
bewarende zorg.

De heilige Geest en de toerusting tot het ambt
De heilige Geest heeft Gods volk altijd toegerust voor hun dienst. Het is daarom
vanzelfsprekend dat Hij ook betrokken is bij het verlenen van speciale gaven aan
Gods kinderen. In Exodus 31 lezen we over de aanstelling van de vaklieden die
zullen meewerken aan de bouw van de tabernakel, de ark en heel de verdere inrichting. In deze tabernakel zal God midden tussen zijn volk wonen. Daarom moet
hij aan de hand van goddelijke richtlijnen worden gebouwd. Voor dit belangrijke
project zijn vaklieden vereist.
De Heer vertelt Mozes dat Hij voor dit werk zijn keuze heeft laten vallen op
Besaleël, de zoon van Uri, van wie we lezen: ‘Ik heb hem uitzonderlijke talenten
geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied’ (Ex. 31:3). Voor dit
belangrijke werk van het voorbereiden van een woning voor God en het maken van
de verbondsark zijn de leiding en aanwijzingen van de heilige Geest nodig. Er moet
inzicht verkregen worden in het hemelse bestemmingsplan, want de tabernakel en
zijn toebehoren zijn ‘afbeeldingen van wat zich in de hemel bevindt’ (Heb. 9:23)

De zeventig oudsten
In Numeri 11 lezen we over de aanstelling van zeventig oudsten die Mozes moeten
helpen als opzichters van het volk. De Heer zegt tegen Mozes dat deze mannen
naar de ontmoetingstent moeten komen en we lezen dan: ‘Ik zal neerdalen om met
jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen’
(vs. 17). We lezen vervolgens dat, zodra de Geest op hen rustte, de zeventig oudsten
begonnen te profeteren (vs. 25).
Wanneer blijkt dat er twee mannen in het kamp zijn gebleven (en zich niet met de
anderen bij de tabernakel bevonden), beginnen ook zij te profeteren. Jozua vindt
dit ongepast en vraagt Mozes om hen daarmee te laten ophouden. Maar Mozes
antwoordt: ‘Denk je soms dat je voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer
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zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ (Num. 11:29). De
wens van Mozes zou werkelijkheid worden op het pinksterfeest.
Het teken van profetie, waaronder we hier waarschijnlijk moeten verstaan dat de
mannen in vervoering raakten, was bedoeld om de geloofsbrieven van de zeventig
bij hun aanstelling te onderstrepen, en, net als met de tekenen van het pinksterfeest, kwam dit niet vaak voor. Tekenen hebben alleen een functie aan het begin
van een nieuwe fase in de geschiedenis van de verlossing. Het boek Numeri voegt
hier inderdaad aan toe dat de oudsten daarna niet opnieuw profeteerden (11:25).
Het element van bijzondere leiding door de heilige Geest wordt vaak genoemd
met betrekking tot ‘ambtsdragers’ in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.
De farao getuigt van Jozef: ‘Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man,
iemand die zo vervuld is van Gods geest?’ (Gen. 41:38). De farao kan hiermee
niet de heilige Geest bedoeld hebben, want die kende hij niet, maar hij erkent wel
degelijk een goddelijke hand. De aanwezigheid van de heilige Geest wordt apart
genoemd in het leven en werk van Jozua, Gideon, Jefta, Simson, Saul, David, Elia,
Elisa en vele anderen. Op dezelfde manier functioneerde de Geest bij het optreden
van de Heer Jezus Christus en zijn leerlingen.
De heilige Schrift maakt ons duidelijk dat niemand een taak kan vervullen zonder
de hulp en leiding van de heilige Geest. Hij alleen maakt mensen geschikt voor de
dienst van God en dat deed Hij zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

De heilige Geest en het doen van Gods wil
De heilige Geest geeft ons wat nodig is om in Gods dienst te kunnen functioneren.
Dit wordt werkelijkheid in tijden van bekering en vernieuwing van geloof, zoals ons
ook hier weer niet alleen in het Nieuwe maar ook in het Oude Testament geleerd
wordt. Wanneer David de Heer zijn zonden met Batseba en Uria belijdt, smeekt hij:
‘Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij,
geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest’ (Ps. 51:12-14).
Vernieuwing van hart en wil zijn gaven van Gods Geest in zijn liefdesverbond.
David, die al sinds zijn zalving onder de invloed was van de heilige Geest (1 Sam.
16:13), vreesde voor niets meer dan dat God zijn Geest bij hem vandaan zou halen.
Dan zou hij, net als zijn voorganger Saul, zijn koningsambt niet langer goed kunnen
uitvoeren.
Het waren ook niet alleen de leiders of vooraanstaande personen, die van de
heilige Geest afhankelijk waren om als kinderen van God te leven. Het gold als een
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fundamenteel verbondsprincipe voor heel Israël: ‘Leer mij uw wil te volbrengen, u
bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond’ (Ps. 143:10).

De belofte van de uitstorting van de Geest
Het Oude Testament spreekt echter ook over een tijd waarin het werk van de heilige Geest duidelijker herkenbaar en glorierijk zal zijn. De Geest zal worden ‘uitgestort’, wat betekent dat er een dag zal komen waarop Hij overvloediger aanwezig
zal zijn binnen Gods verbondsvolk. In het Oude Testament geeft God zijn volk in dit
opzicht een geweldig perspectief: er komt een tijd waarin God op een intiemere en
rijkere manier midden tussen zijn volk zal wonen dan voor die tijd.
In de profetie van Joël lezen we over die belofte: ‘Daarna zal zich dit voltrekken: Ik
zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over
slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten’ (Joël 3:1-2). Deze belofte
vindt zijn eerste vervulling op de pinksterdag, wanneer de heilige Geest wordt
uitgestort (Hand. 2:17). Ik schrijf ‘eerste’, omdat er aspecten van de profetie van
Joël zijn, die niet vervuld zullen worden tot Christus terugkomt op de wolken van de
hemel.
Maar ik herhaal dat we uit deze belofte van de uitstorting van de Geest niet de
gevolgtrekking moeten maken, dat Hij onder het Oude Testament niet echt actief
was. Het zou niet goed zijn als we de conclusie trokken dat de heilige Geest vóór
het pinksterfeest weinig of niets deed. We moeten de eenheid van het Oude en het
Nieuwe Testament, het ene Woord van God, niet uit het oog verliezen. Nog wat
extra voorbeelden hiervan kunnen ons daarbij behulpzaam zijn.
In Nehemia 9, bijvoorbeeld, waar ons verteld wordt over de vernieuwing van het
verbond met Israël door hun schuldbelijdenis, staat in vers 30: ‘U had vele jaren (in
de woestijn) geduld met hen, u waarschuwde hen door uw geest, bij monde van uw
profeten.’ De profeet Jesaja beschrijft de geschiedenis van Israël ook in termen van
de aanwezigheid en het werk van de Geest: ‘Maar zij zijn in opstand gekomen en
hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de
strijd met hen aan’ (Jes. 63:10). De zonde van Israël deed de heilige Geest verdriet.
Wij herinneren ons dezelfde waarschuwing in het Nieuwe Testament: ‘Maak Gods
heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor
de dag van de verlossing’ (Ef. 4:30).
De heilige Geest heeft Gods kinderen altijd getroost. De profeet Haggai moedigt
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Zerubbabel, de gouverneur van Juda, en de hogepriester Jozua aan bij het bouwen
van de tempel, en zegt: ‘Werk door, ik ben bij jullie – spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; ik zal steeds
in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd’ (Hag. 2:4-5).
Maar hoewel de heilige Geest wel degelijk actief was onder het oude verbond,
bestond er ook afstand. God woonde tussen zijn volk; toch was Hij van hen gescheiden. Ditzelfde gold voor de heilige Geest. Onder het oude verbond was de heilige
Geest nog niet uitgestort, zoals dat wel het geval was onder het nieuwe verbond.
In het woord ‘uitstorten’ zit de gedachte inbegrepen dat de Geest van God onder
het nieuwe verbond in vollere en rijkere mate aanwezig zal zijn dan daarvoor.
Uitstorting spreekt van overvloed.
Deze overvloed kon alleen gebracht worden door de messias, in wie de heilige
Geest rijkelijk woonde. Zoals Johannes de Doper getuigde: ‘Ik heb de Geest als een
duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten’ (Joh. 1:32). Op dezelfde manier betekent de uitstorting van de heilige Geest op het pinksterfeest, dat
God intiemer met zijn volk gaat leven dan ooit tevoren. Niemand in de kerk is van
zijn zalving uitgesloten: ‘U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat’
(1 Joh. 2:20). Dit gebeurde omdat Christus, nadat hij de verzoening van de zonden
bewerkt had, opvoer naar de hemel en zijn Geest uitstortte over zijn volk.

Het werk van de heilige Geest
Er zou nog veel meer gezegd kunnen worden over het werk van de heilige Geest.
Het is van het grootste belang dat we dat werk goed begrijpen. Zoals bekend, is
Hij vooral actief op het gebied van de wedergeboorte. Ik zal later nog een apart
hoofdstuk aan dit belangrijke onderwerp wijden. In dit hoofdstuk heb ik me vooral
geconcentreerd op het werk van de Geest onder het oude verbond.
Ik wil niet afsluiten voordat ik nog eens de nadruk heb gelegd op de eenheid die er
bestaat tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De Geest werkt niet alleen en
Hij werkt niet los van de Vader en de Zoon. Hij maakt in feite het werk van God af.
Onze Heer Jezus maakt duidelijk dat de Geest komt van de Vader. ‘Dan zal ik de
Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn: de
Geest van de waarheid’ (Joh. 14:16). Tegelijkertijd kan onze Heer ook zeggen: ‘… als
ik weg ben, zal ik hem (de Geest) jullie zenden’ (Joh. 16:7). Daarom belijdt de kerk
dat de Geest uitgaat van de Vader en de Zoon (geloofsbelijdenis van Nicea).
Waarom is dit zo belangrijk? Omdat het betekent dat de heilige Geest niet uit
Zichzelf iets komt doen wat helemaal nieuw is. Christus zei: ‘… hij zal jullie alles
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duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb’
(Joh. 15:26), en: ‘Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren’
(Joh. 16:14). De Geest zal de Zoon verheerlijken door ons via de Zoon naar de Vader
te leiden. En dat doet Hij door het Woord, door ons in herinnering te brengen wat
Jezus ons heeft geleerd. Het is het werk van de heilige Geest ons ervan te overtuigen dat er zonder de Zoon, die door de Vader is gezonden, geen verlossing bestaat.
Wedergeboorte betekent dat we de Zoon erkennen en aanvaarden als onze enige
verlosser en dat we door Hem geheiligd worden tot een leven van dankbaarheid en
dienstbaarheid tot eer van God de Vader. In het verbond hebben we een relatie met
de drie-enige God en niet slechts een band met één van de drie personen.
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17 Het verbond en de kerk
Het is een algemeen aanvaard feit dat Israël Gods verbondsvolk was in de oude
tijd. Zoals we in vorige hoofdstukken al kort hebben opgemerkt, wordt niet altijd
ingezien dat het Nieuwe Testament in dezelfde bewoordingen spreekt over de kerk,
die vandaag Gods volk in Christus is. Alles wat vanouds door Gods volk als waarheid werd beschouwd, is nu in nog rijkere mate van toepassing op Gods volk onder
het nieuwe verbond.
Dit geldt zowel voor de beloften als voor de eisen van het verbond. In feite worden
er aan de nieuwtestamentische kerk grotere eisen gesteld, omdat de kerk in
Christus ook deelt in grotere rijkdommen en zegeningen. Laten we dit illustreren
met enkele op dit punt relevante teksten, die we in het evangelie en de brieven van
de apostelen tegenkomen.

Kinderen van God
Johannes schrijft in zijn evangelie: ‘Wie hem (Christus) wel ontvingen en in zijn
naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij
zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van
een man, maar uit God’ (Joh. 1:12-13). Gelovigen hebben recht op de benaming
‘kinderen van God’.
Deze naam kwam niet zomaar uit de lucht vallen. We lezen in Deuteronomium
14:1 dat de Heer ook van Israël zei: ‘Omdat u kinderen van de Heer, uw God,
bent.’ Wanneer daarentegen het volk van Israël in opstand komt tegen de Heer en
weigert Hem te dienen, zegt Mozes: ‘Maar zijn kinderen werden hem ontrouw: tot
hun schande gaven zij hun kindschap op. Vals en trouweloos is dit volk. Is dit uw
antwoord aan de Heer? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw
vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven’ (Deut. 32:5-6). De
profeten herinneren Israël er ook voortdurend aan dat zij moeten leven en handelen als kinderen van God (bijv. Jes. 8:18; Jer. 3:12v).
De band is nu alleen veel hechter geworden, omdat Christus, de eniggeboren Zoon,
ons de Vader heeft laten zien en ons de Geest heeft gegeven. ‘U hebt de Geest niet
ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen
om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met “Abba, Vader”. De
Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen
zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God’ (Rom. 8:15-17).
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Het is heel belangrijk om de verbondsrelatie te zien als een relatie tussen de hemelse Vader en zijn kinderen op aarde. Dit is een liefdesrelatie, die begonnen is van de
kant van God. ‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook’ (1 Joh. 3:1).
Wij zijn Gods kinderen door adoptie door het offer van de eeuwige, natuurlijke
Zoon van God, die voor zijn hemelvaart zei: ‘Zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn
Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is’ (Joh. 20:17). Wij
mogen onszelf Gods kinderen in Christus noemen en dat is een geschenk dat we
gekregen hebben in het verbond, dat is bevestigd door het bloed van Christus, onze
verlosser.

Kinderen van Abraham
Toen God zijn verbond sloot met Abraham, koos Hij hem en zijn nakomelingen uit
als het volk waaruit de messias geboren zou worden. Dat was een groot voorrecht
en de Joden waren, als nageslacht van Abraham, trots op hun erfenis. Toen de
Heer Jezus de ongelovige Joden voorhield, dat ze alleen maar vrij zouden zijn als
ze in Hem geloofden, antwoordden ze: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we
zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen
worden?’ (Joh. 8:33). De Heer zegt dan dat de Joden wel natuurlijke nakomelingen
van Abraham zijn, maar dat ze in feite kinderen van de duivel zijn. Want echte
kinderen van Abraham zijn te herkennen aan hun liefde voor Christus.
De apostel Paulus komt hierop terug, wanneer hij duidelijk maakt dat Abraham
de vader is van alle gelovigen, Joden zowel als heidenen (Rom. 4:16-17). Later,
wanneer hij het heeft over de droevige werkelijkheid dat veel Joden de Heer Jezus
hebben afgewezen, schrijft hij: ‘Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor
wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons allen is.’ Met andere
woorden: niet alleen de natuurlijke kinderen zijn Gods kinderen, maar het zijn de
kinderen van de belofte, die als nakomelingen van Abraham beschouwd zullen
worden. ‘God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren
werkelijk tot Israël, niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn
kinderen. Er staat immers geschreven: “Alleen de nakomelingen van Isaak zullen
gelden als jouw nageslacht.” Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke
afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond
van Gods belofte. Als er íets een belofte is dan zijn het wel deze woorden: “Over
een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon”’ (Rom. 9:6-9). Ware kinderen van
Abraham aanvaarden de Heer Jezus Christus als hun verlosser.
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Wanneer Paulus in de brief aan de Galaten duidelijk maakt dat gerechtigheid
alleen door geloof wordt verkregen, laat hij zien dat deze waarheid gold voor beide
verbonden. Abraham was al gerechtvaardigd door het geloof. Paulus voegt daaraan
toe: ‘U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn’ (Gal. 3:7). De conclusie is dan ook: ‘want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van
God’ (Gal. 3:26), erfgenamen van de verbondsbeloften aan Abraham en zijn (echte)
nakomelingen. De kerk van vandaag bestaat uit nakomelingen van Abraham, het
volk van Gods verbond.

Geënte takken
De hechte eenheid tussen de gelovigen van vandaag en het volk Israël wordt door
Paulus ook geïllustreerd in zijn verhandeling over de olijfboom en de geënte takken,
zoals we die vinden in Romeinen 11.
Het volk Israël kan vergeleken worden met een olijfboom. Het is een edele boom,
een boom die geplant en geselecteerd is om een overvloedige oogst voort te brengen. Hij is ook gewijd aan God. ‘Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd,
is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het
ook’ (Rom. 11:16). De situatie is echter zo, dat sommige takken zijn afgebroken als
gevolg van ongeloof. Zij brachten geen vruchten voort (vgl. Joh. 15 over de wijnstok
en de ranken). Ongelovige Joden worden afgesneden van het volk Israël.
In plaats van deze afgebroken takken worden loten van een wilde olijfboom geënt.
Deze wilde loten zijn de christenen uit de heidenen. Normaal gesproken zou een
dergelijk experiment een groot risico inhouden. Een wilde tak brengt geen edele
vruchten voort. Maar hier wel. Door genade en door geloof brengen deze takken
goede vruchten voort.
Paulus verbindt hieraan een paar belangrijke conclusies. De gelovigen in de nieuwtestamentische kerk, vooral die vanuit de heidenen, worden bij het echte Israël, het
oude verbondsvolk, ingelijfd. Daarom vallen zij onder dezelfde regels: zij moeten
vruchten dragen, anders worden zij afgesneden. We zien hier opnieuw de eenheid
in de geschiedenis van de verzoening. De gelovige heidenen vormen geen nieuwe
kerk met allerlei nieuwe wetten en voorwaarden; zij worden heel eenvoudig ingelijfd in het oude verbondsvolk. Dit moet hen wel nederig maken tegenover God en
dankbaar voor zijn genade.
Het is dan ook geen wonder dat de apostel in het volgende hoofdstuk de nieuwtestamentische kerk aanspoort om ‘met een beroep op Gods barmhartigheid’
de gepaste dankoffers te brengen. Dit is ook verbondstaal: ‘… om uzelf als een
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levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware
eredienst voor u’ (Rom. 12:1). Het offer dat we nu brengen, is geen dierenoffer; het
is een geestelijk offer dat ook vleselijke implicaties heeft. Door de heilige Geest
geven we onszelf in geloof en gehoorzaamheid. Verbondsdienst heeft een grotere
en diepere betekenis gekregen sinds de hemelvaart van Christus en de uitstorting
van zijn Geest.

Voorbeelden en waarschuwingen
Toen we ons bezighielden met het exodus-motief, verwees ik al naar wat geschreven staat in 1 Korintiërs 10. Daar kwamen we dezelfde overeenkomst tegen tussen
het oude Israël en de kerk van vandaag. Het oude volk werd ‘gedoopt’ in de naam
van Mozes en ze ‘aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal
dezelfde geestelijke drank’, en dat was Christus. Ondanks deze geweldige geschenken wendden zij zich tot de afgoden en werden ze zwaar gestraft.
We kunnen deze en soortgelijke verhandelingen niet zonder meer afdoen met de
opmerking dat het hier het Oude Testament betrof en dat dit vandaag niet meer
zou voorkomen. De apostel Paulus herinnert ons aan de band die we hebben met
het oude Israël. God handelt nog steeds met ons volgens de verbondscode, wat
betekent dat gehoorzaamheid rijkelijk zal worden gezegend op grond van Gods
beloften, en dat ongehoorzaamheid vergelding tot gevolg zal hebben op grond van
Gods gerechtigheid.
Daarom schrijft Paulus: ‘Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn
op het kwade, zoals zij’ (1 Kor. 10:7). En vervolgens: ‘Wat hun overkomen is, moet
ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde
loopt, te waarschuwen’ (1 Kor. 10:11).
Let hier opnieuw op de eenheid van de verbondsgeschiedenis. Als Israël werd
gestraft voor zijn afgodendienst, waarom zouden wij dan denken dat we niet
gestraft zouden worden voor dezelfde zonde? De straf voor Israël is een voorbeeld
voor ons, want wij vormen een eenheid met dit oude volk, omdat we dezelfde Heer
en verlosser hebben. ‘Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat
ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze
aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke
drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.’
(1 Kor. 10:1-4).
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We worden in nog veel sterkere bewoordingen gewaarschuwd. Want er bestaat
een verschil met onze situatie, dat niet over het hoofd gezien moet worden. Paulus
beschrijft ons als mensen ‘voor wie de tijd ten einde loopt’ (vs. 11). We leven in de
eindtijd. We weten veel meer dan Israël. Onze exodus is oneindig veel groter. We
weten alles van de dood en opstanding van Jezus Christus. We delen in de zalving
van de heilige Geest. Daarom verwacht God ook meer van ons. Dit is de ernst van
de verbondseis voor vandaag: ‘Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt!’ (vs. 12).
Paulus kan wat op het oude Israël van toepassing was, in sterkere mate voor ons
laten gelden, omdat wij door het offer van Christus als het verbondsvolk van de
Heer een steviger fundament hebben. Noblesse oblige: grotere rijkdom betekent
grotere verantwoordelijkheid.

In afzondering
Een van de kenmerken van het leven van Israël als verbondsvolk was dat de antithese met de andere volken in stand gehouden moest worden. Dat Israël de status
van Gods verbondsvolk had, betekende dat Israël moest breken met de volken
rondom en niet aan hun zondige praktijken mocht deelnemen.
Deze afzondering had niets te maken met een vals meerderwaardigheidsgevoel,
maar was een maatregel om Gods heiligheid en de integriteit van Israël als Gods
volk te bewaren. We komen deze zelfde denkwijze weer tegen in het Nieuwe
Testament. Wanneer de apostel Paulus het heeft over de kwestie van gemengde
huwelijken, schrijft hij: ‘Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen’ (2 Kor.
6:14). De reden daarvoor is dat de kerk ‘de tempel van de levende God’ is (6:16).
Paulus gaat dan verder met het aanvoeren van bewijs uit het Oude Testament. Hij
schrijft: God zei: ‘Ik zal in hun midden verkeren; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn
volk zijn.’ God leeft midden tussen zijn volk; Hij is bij hen aanwezig. De apostel
verwijst naar Leviticus 26:12-13: ‘Ik zal in je midden verkeren; ik zal jullie God zijn
en jullie mijn volk. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om
je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging,
zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen.’ Dit kan blijkbaar zonder
verdere uitleg toegepast worden op de nieuwtestamentische kerk.
De stelling van Paulus dat wij de tempel van God zijn (2 Kor. 6:16), is belangrijk.
Want daar ligt het verschilpunt met het oude volk. Hier zien we niet alleen eenheid,
maar ook vooruitgang: toen woonde God midden tussen hen, maar Hij verbleef in de
tempel; nu zijn we zelf de tempel van God en woont Hij in ons door de heilige Geest.
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Dan volgt het gebod: ‘Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is.
Jullie die het heilige gerei van de Heer dragen, ga daar weg en blijf rein.’ Deze tekst
is genomen uit Jesaja 52:11, waar de ballingen die terugkeren uit Babylon, aangespoord worden om niets mee te nemen waardoor ze verontreinigd zouden kunnen
worden. Het valt op, dat dezelfde waarschuwing tegen Babylon gevonden wordt in
Openbaring 18:4: ‘Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: “Ga weg
uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de
plagen die haar zullen treffen.”’ Klaarblijkelijk blijft dit gebod van kracht tot aan
het eind van de geschiedenis.
Wij leven vandaag nog net als het oude volk Israël in de wereld, maar zijn niet
van de wereld, en daarom moeten we onszelf vrij houden van besmetting door
de wereld. Zie ook Jakobus 1:27: ‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere
godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de
wereld en onberispelijk blijven.’ Als we dat doen, zullen we in onze tijd ervaren wat
in Gods belofte is opgenomen: ‘Ik zal een vader voor jullie zijn en jullie zullen mijn
zonen en dochters zijn, zegt de almachtige God.’ Dit is een verwijzing naar Exodus
4 en Jesaja 43.
Paulus gebruikt deze schriftgedeelten uit Exodus, Leviticus en Jesaja om de
huidige verbondsstatus van Gods volk aan te tonen en een schriftuurlijke basis te
leggen onder het verbod tot eenheid met degenen die niet tot Gods volk behoren.
God heeft ons in het verbond rijke beloften gegeven, en Paulus kan daarom in 2
Korintiërs 7:1 verder gaan met te zeggen: ‘Omdat ons deze beloften zijn gegeven,
geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en
geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.’
Omdat we gewassen zijn in het bloed van Christus, moeten we heilig blijven leven
en mogen we niet terugvallen in een leefstijl waarvan we verlost waren.

Hagar en Sara
Ik heb al eerder verwezen naar de brief aan de Galaten, waar Paulus de nieuwtestamentische gelovigen kinderen van Abraham en zonen van God noemt: ‘U ziet
dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. … want door het geloof en in
Christus Jezus bent u allen kinderen van God’ (Gal. 3:7,26). Voor ons zijn nu eerst
van belang de verwijzingen die Paulus in dezelfde brief maakt naar Hagar en Sara.
Paulus legt uit dat wat verteld wordt over deze twee vrouwen, ook figuurlijk genomen kan worden. Zij vertegenwoordigen twee verbonden. ‘Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in

144

Het verbond en de kerk

Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige
Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft’ (Gal. 4:24). Zij waren onderworpen aan een wet die ze niet konden houden. De wet kon hen niet bevrijden, maar
zette hen in feite gevangen. Dat is het huidige Jeruzalem in Palestina. Israël is net
als Ismaël geworden. Maar Sara vertegenwoordigt het nieuwe verbond. Paulus
schrijft: ‘Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder’ (Gal. 4:26).
Het is niet moeilijk in te zien hoe Paulus tot deze vergelijkingen komt. ‘Hagar’ is de
weg van de menselijke wil, van het vlees, van zelfverlossing. Hagar denkt dat ze vrij
is, maar ze blijft achter in slavernij. Dat is wat Israël overkwam toen het redding
zocht bij de werken van de wet. Maar Sara is de weg van de goddelijke belofte, van
verlossing uit genade door geloof. En dat is het kenmerk van de nieuwtestamentische kerk.
De kerk van Christus is het zaad van Abraham, het kind van Sara, het volk van de
belofte en van Gods eeuwige verbondsliefde. Het is niet verbonden met het aardse
Jeruzalem met zijn wetten en regels, maar met het Jeruzalem hierboven, waar Jezus
is. Daarom is dat Jeruzalem vrij, verlost van zonde en dood. Op deze manier toont
de apostel ons onze rijkdom in Christus als volk van het nieuwe verbond.

De scheidsmuur afgebroken
De brief aan de Efeziërs beschrijft de rijkdom die wij hebben in Christus. Ze vertelt
ons hoe wij, die eens dood waren door onze misstappen en zonden, samen met
Christus levend gemaakt zijn. Het wordt ons in niet mis te verstane bewoordingen
verteld dat onze verlossing een zaak is van genade, door het geloof (Ef. 2:8-10).
‘Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u
niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus
niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu
zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God
mogelijk heeft gemaakt.’
Nadat hij ons gewezen heeft op onze grote zegeningen in Christus, gaat de apostel
verder met ons eraan te herinneren dat er een tijd was waarin alle weldaden heel
ver van ons af stonden. Net als voor alle heidenen gold voor ons: ‘Bedenk dat u
destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van
Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God’ (Ef. 2:12). God
had alleen maar een verbond gesloten met zijn volk Israël; er waren geen andere
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volken die er deel van uitmaakten. Er waren wel een paar uitzonderingen, maar
die hadden betrekking op individuele personen. Israël was het enige volk van het
verbond.
Deze situatie is radicaal veranderd. ‘Maar nu bent u, die eens ver weg was, in
Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed’ (vs. 13). Het is de Heer Jezus die
ook voor de heidenen de weg heeft geopend om Gods kinderen te worden. Op deze
manier is de ‘muur van vijandschap’ die bestond tussen de Joden en de heidenen,
afgebroken.
We weten uit de Schrift en vanuit de geschiedenis dat het opnemen van heidenen
in de kerk een strijdpunt was onder joodse christenen. Maar Paulus zegt het heel
duidelijk: deze twee zijn verenigd in Christus. Dit is geen oppervlakkige eenheid of
alleen maar bedoeld om alles mooi te doen lijken, maar dit gaat daarentegen heel
diep, want het doel van Christus was ‘om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens
te scheppen’ (vs. 15).
Vervolgens lezen we over de nieuwe status die Joden en heidenen samen in
Christus hebben: ‘Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers,
net als de heiligen, en huisgenoten van God …’ (vs. 19). God neemt gelovige heidenen op in zijn volk en geeft hun de erkenning dat zij in Christus tot zijn verbondsvolk behoren.
Er bestaat in feite niet langer een verbondsvolk zoals dat voorheen het geval was.
De kerk van God is katholiek: zij wordt vergaderd uit alle volken en talen uit de hele
wereld. Dat is precies wat God in het paradijs had beloofd: de schepping van een
nieuwe mensheid, gereinigd door het bloed van Christus, vervuld met zijn Geest,
levend als zijn kinderen.
Vanuit dit bijbelgedeelte wordt duidelijk, dat christenen vandaag overal in de
wereld van zichzelf mogen weten dat ze tot het volk van God behoren, leden zijn
van Gods huisgezin, het ware Israël, waarmee God een eeuwigdurend verbond
heeft gesloten.
Dit is iets dat ons altijd zou moeten blijven verbazen: ‘Mij is in een openbaring het
mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. … de heidenen
delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam
en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie’ (Ef. 3:3,6), d.w.z.
dat iets nog niet eerder bekend was, maar nu wordt geopenbaard. De heidenen
delen samen met Israël in de erfenis, vormen samen één lichaam, en delen samen
in de belofte in Christus Jezus. In de brief aan de Kolossenzen geeft Paulus soortgelijke verklaringen: ‘Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad
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dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse
lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.
Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het
evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen
onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden’
(Kol. 1:21-23).

Wees heilig, want ik ben heilig
Er is nog een ander schriftgedeelte waarnaar ik wil verwijzen, omdat het zo
duidelijk te maken heeft met onze stelling dat de nieuwtestamentische kerk Gods
verbondsvolk van vandaag is. In Leviticus 11:44-45 lezen we over de eis die God
stelt: ‘Ik ben de Heer, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben
heilig. Verontreinig je keel niet met dieren die op de grond rondkruipen. Ik ben de
Heer, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Wees heilig, want ik
ben heilig.’
De eis tot heiligheid is het thema van het boek Leviticus. God heeft zijn volk
uit Egypte bevrijd (Exodus), zodat zij Hem toegewijd zouden leven in heiligheid
(Leviticus). Het woord ‘heilig’ in de betekenis van apart gezet en gezuiverd, in
volledige toewijding aan de Heer, komt in het boek Leviticus vaker voor dan in enig
ander bijbelboek, maar het weerklinkt wel door heel de Schrift heen. Het verbond is
een heilig verbond en daarbij hoort een heilig priesterschap.
Voor deze heiligheid vergoot Christus als onze verlosser zijn bloed. Ik verwijs hierbij
naar 1 Korintiërs 6:11, waar Paulus zegt, wanneer hij spreekt over zijn vroegere
zonden: ‘Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent
geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en
door de Geest van onze God.’ En de apostel Johannes schrijft: ‘Maar gaan we onze
weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en
reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7).
De apostel Petrus neemt deze woorden uit Leviticus over en past die toe op de
nieuwtestamentische kerk: ‘Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw
toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd
beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen
heeft heilig is’ (1 Petr. 1:14-15).
Paulus verwijst naar dezelfde heiligheid in 1 Tessalonicenzen 4:7: ‘God heeft ons
niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven.’ Johannes noemt dit ook
als een vereiste: ‘Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein,
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zoals ook Jezus rein is’ (1 Joh. 3:3). Petrus brengt deze heiligheid in verband met
‘kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus’ (1 Petr. 1:19).
Het is dan maar een kleine stap om als volgt over de kerk te spreken: ‘Maar u bent
een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk
dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u
uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen
volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn
ontferming u geschonken’ (1 Petr. 2:9-10). Al deze verwijzingen komen uit het Oude
Testament, waar zij altijd in verband staan met de status en verplichtingen van
Israël als verbondsvolk. Precies hetzelfde wordt nu gezegd van de heilige, katholieke, apostolische kerk. Al Gods goedheid, die onder het oude verbond bestemd was
voor Israël, wordt nu door Christus toegepast op zijn kerk, het volk van het nieuwe
verbond. Dat geldt ook voor de eis om een heilig volk te zijn.
In Hebreeën 12:14 lezen we: ‘Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een
heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.’ De vernieuwing en de heiliging van ons leven betekenen een noodzaak die we serieus moeten nemen. Anders
verachten we de genade van God. Bij het leven in het verbond moet de nadruk
gelegd worden op de heiligheid van het leven. Verlossing en vernieuwing gaan
samen.

Bruid en bruidegom
De relatie tussen God en zijn volk in het liefdesverbond wordt verschillende malen
beschreven als die tussen een bruidegom en zijn bruid. Het feit dat we deze vergelijking niet alleen in het Oude maar ook in het Nieuwe Testament vinden, illustreert
de continuïteit tussen het oude Israël en de kerk van vandaag.
Eeuwenlang werd het Hooglied symbolisch voorgesteld als de relatie tussen
Christus en zijn kerk. Hoewel ik geen voorstander ben van deze allegorische manier
van bijbelverklaring, ben ik er wel van overtuigd dat dit boek symbolische elementen bevat. Het zou echter te ver voeren om daar hier dieper op in te gaan. Daarom
sla ik de bespreking van dit bijbelboek over en houd ik me bezig met andere
gedeelten van het Oude Testament.
De profeten gebruiken vooral de metafoor van bruid en bruidegom. Toen Jesaja
een profetie uitsprak over het herstel van Israël en de terugkeer uit ballingschap
voorspelde, bracht hij Gods Woord als volgt: ‘Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe. Zo waar ik leef – spreekt de Heer –, je zult je met hen
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tooien, hen dragen zoals een bruid haar sieraden’ (Jes. 49:18). De terugkeer van de
ballingen is als de thuiskomst van een bruid, van een vrouw bij haar liefhebbende
echtgenoot.
In Jesaja 61 (het schriftgedeelte waaruit de Heer Jezus later citeerde in de synagoge van Nazaret) vinden we een grote blijdschap verwoord: ‘Ik vind grote vreugde in
de Heer, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een
kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden’ (vs. 10). Zie ook Jesaja
62:5: ‘Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou
ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je
God zich over jou verheugen.’
God houdt van zijn volk zoals een bruidegom van zijn bruid en deze liefde wordt
met vreugde beantwoord door de bruid. Dit is de essentie van verbondsliefde.
Toch is er bij de profeten ook sprake van een bittere klacht. De bruid heeft niet
altijd verlangend uitgezien naar haar bruidegom en is niet altijd trouw gebleven
aan haar echtgenoot. In plaats daarvan heeft ze hoererij bedreven en de man die
haar liefheeft, diep gekwetst. In Jeremia 2 lezen we de klacht van de Heer over
de ontrouwe echtgenote: ‘Roep Jeruzalem toe: Dit zegt de Heer: Ik weet nog hoe
je me liefhad in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde door
de woestijn …’ (vs. 2). Maar de bruid keerde zich af: ‘… Maar jij hebt met talloze
minnaars overspel gepleegd’ (Jer. 3:1v). Andere profeten, zoals Ezechiël en Hosea,
spreken ook over de ontrouw van de bruid aan de bruidegom die haar uitkoos en
verloste. Is er een grotere zonde denkbaar? Hoe kan God een ontrouwe bruid nu
blijven liefhebben?
Niettemin noemt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament de kerk toch zijn bruid die
Hij zal heiligen door zijn bloed en zonder enige smet aan de Vader zal voorstellen.
In veel gelijkenissen spreekt Christus over de bruidegom, de bruid en het bruiloftsfeest. Paulus beschrijft zijn taak als apostel met de volgende woorden: ‘Ik waak over
u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik
wil u als een kuise bruid aan hem geven’ (2 Kor. 11:2).
Het boek Openbaring weidt verder uit over het thema van de bruid en het bruiloftsfeest. In Openbaring 19:7-8 lezen we: ‘Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem
de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij
mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede
dat gedaan is door de heiligen.’ Even verder lezen we: ‘Gelukkig zijn zij die voor het
bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd!’
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Bruid en bruidegom. De bruid door de bruidegom in ere hersteld en voorbereid op
een gezamenlijk leven op de nieuwe aarde. Waarom? Omdat de liefde van de bruidegom voor zijn bruid zo groot is; omdat het liefdesverbond door de eeuwen heen
in stand is gehouden.
De Heer houdt van mij, want ik behoor tot zijn bruid. Bij onze doop werd terecht
gezegd, dat wij gereinigd zullen worden van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven zullen ervaren, totdat wij ‘tenslotte volkomen rein in het
eeuwige leven een plaats ontvangen temidden van de gemeente der uitverkorenen’
(Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen, Gereformeerd kerkboek, p. 513). Zie ook Efeziërs 5:27, waar Paulus uitlegt hoe
Christus zijn kerk ‘in al haar luister bij zich zal nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel
of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver’.
Wij zullen als een volmaakte bruid naast de bruidegom voor de Vader staan.

Diadeem van een bruid uit Tadzjikistan
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18 Het verbond en de prediking
Een vraag die ook onze aandacht verdient, is: hoe moeten we de kerk als Gods
verbondsvolk aanspreken? Moet de prediking gericht zijn op individuele personen of
meer op de gemeente als geheel? Mogen we aannemen dat de kerkleden die in de
erediensten aanwezig zijn, allemaal trouwe kinderen van God zijn? En wat moeten
we dan met de ongelovigen en hypocrieten?
Er zijn mensen die vinden dat we gebruik moeten maken van een ervaringsgerichte
preekstijl voor verschillende groepen, waardoor trouwe gelovigen getroost, ongelovigen tot geloof gebracht en hypocrieten ontmaskerd worden. De heilshistorische
benadering, die vooral de nadruk legt op de objectieve waarheden van de Schrift in
hun historisch verband en hun doorgaande ontwikkeling, wordt steeds vaker bekritiseerd als te intellectueel en niet meer bruikbaar voor de dag van vandaag. Deze
critici zijn van mening dat we een type prediking nodig hebben, dat meer rechtstreeks tot het hart spreekt en een beroep doet op de gewetens van de toehoorders.
Soortgelijke kritiek wordt ook wel geuit in de richting van verbondsmatige prediking. Er wordt dan gezegd, dat we niet zouden moeten benadrukken dat mensen
tot Gods verbond behoren, omdat dat leidt tot automatisme: het idee dat we,
wanneer we eenmaal binnen het verbond geboren zijn, daar altijd toe zullen behoren. Verlossing wordt dan eenvoudig als vanzelfsprekend beschouwd, terwijl het
niet uitmaakt hoe we leven. De noodzaak van wedergeboorte en de oproep tot
heiliging worden onvoldoende benadrukt, wat de instorting van de kerk tot gevolg
heeft. De leer kan dan nog wel zuiver zijn, maar het gedrag van de leden is onheilig. Iemand heeft dit probleem in populaire bewoordingen als volgt uitgedrukt: ‘We
praten over de wandel, maar wandelen niet zoals we praten.’ We hebben een prediking nodig waarbij de heerschappij van Christus sterk benadrukt wordt: Hij wordt
pas onze verlosser als we Hem erkennen als Heer.
We moeten deze oprechte bezwaren niet zomaar naast ons neerleggen, maar zorgvuldig onderzoeken.
In dit hoofdstuk zullen we dat doen door na te gaan hoe de Heer zelf Zich in de
heilige Schrift tot zijn volk richt. We hebben hier nu niet meer te maken met een
zendingssituatie, maar met de prediking van het evangelie aan een geïnstitueerde
gemeente. Die hebben we gedefinieerd als Gods verbondsvolk, geestelijke afstammelingen van Abraham, geënte takken op de boom van Israël, mensen die uit deze
wereld geroepen zijn om het eigendom van God en een heilige natie te zijn.
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Nadruk op de beloften van God
Aangezien we in de nieuwtestamentische gemeente het verbondsvolk van God
ontmoeten, geldt die aanspraak ook in de prediking. Dit is een heel positief
uitgangspunt, waarbij de nadruk vooral ligt op de liefde van God, duidelijk kenbaar
gemaakt in de persoon van Jezus Christus, die ons tot Gods verbondsvolk maakte.
Als verbondsvolk is de kerk de ontvanger van de beloften van God in Jezus Christus.
De beloften van het verbond zijn echt en waar, en moeten in het geloof worden
aanvaard. Laat me een paar voorbeelden van deze wijze van benadering geven
vanuit de Bijbel.
Op de dag van het pinksterfeest houdt de apostel Petrus de eerste preek na de
uitstorting van de heilige Geest. Zijn preek is direct, concreet en schriftuurlijk. Toen
de mensen zijn woorden hoorden, waren zij ‘diep getroffen’ en zeiden tot Petrus en
de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ (Hand. 2:37). Let er hierbij
op dat Petrus zijn toehoorders ook aanspreekt als ‘broeders’, een benaming die een
gezamenlijke band in het verbond aangeeft (Hand. 2:29). Het antwoord van Petrus
is eerlijk en open: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige
Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen’
(vs. 38-39).
In de prediking worden de toehoorders gezien als Gods volk, dat zich niettemin
moet bekeren van hun zonden. Die zullen vergeven worden. De reden hiervoor ligt
besloten in ‘de belofte’. Deze belofte geldt voor alle mensen die zich bekeren en
geloven, zowel voor henzelf als voor hun kinderen. Ook hier wordt de verbondslijn
van de generaties weer gevolgd.
Wat wordt hier bedoeld met ‘de belofte’? Er zijn mensen die dit beperken tot het
ontvangen van de gave van de heilige Geest. Maar de belofte gaat veel verder. Ze
heeft betrekking op alles wat de Heer in zijn liefdesverbond beloofd heeft aan zijn
volk: vergeving van zonden, vernieuwing van het leven, en overwinning van zonde
en dood door Christus. Petrus verwijst hier naar twee schriftgedeelten in het Oude
Testament. Het ene is genomen uit Joël, die aankondigt: ‘Dan zal ieder die de
naam van de Heer aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te
vinden, zoals de Heer heeft beloofd; ieder die Hij roept zal worden gered’ (Joël 3:5),
en het andere is uit Jesaja 57:19, waar vrede wordt geboden voor iedereen, ver weg
of dichtbij.

152

Het verbond en de prediking

De prediking moet in de eerste plaats de aandacht vestigen op Gods verbondswerk
en op het feit dat Hij onze verlossing in Christus heeft bewerkt. Alle kerkleden delen
in de belofte van die verlossing zelf en alles wat daarvan het gevolg is. Alle leden
zijn ook verplicht zich te houden aan de eis die met de belofte meekomt.

Geen classificatiemethode
Er bestaat hier een verschil met de classificatiemethode van preken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen die allemaal een aparte boodschap nodig hebben: de onbekeerden en de bijna-bekeerden, de wedergeborenen
en de goddelozen. Deze vorm van prediking wordt vooral gevonden in methodistische en mystieke kringen. Binnen deze algemene categorieën onderscheiden
sommige predikanten dan ook nog weer verschillende gradaties. De dominee moet
elke groep afzonderlijk aanspreken. Maar dat is geen verbondsprediking.
D. Martyn Lloyd-Jones heeft eens geschreven: ‘Er bestaat geen grotere dwaling dan
te denken dat er een apart evangelie nodig is voor verschillende soorten mensen’
(Preaching and Preachers, p. 130). De gemeente kan bestaan uit gewone arbeiders
of intellectuelen, maar dat zijn allemaal zondaren die verlossing nodig hebben.
Lloyd-Jones voegt daaraan toe: ‘Het is van levensbelang om in de prediking alle
luisteraars tot die algemene noemer terug te brengen.’ We begrijpen wel wat LloydJones bedoelt. We moeten allemaal overtuigd worden van de zonde. Het evangelie
van verlossing en het leven in Christus, de middelaar van het verbond, moet zonder
onderscheid aan alle mensen verkondigd worden. De evangelieboodschap op zich
blijft altijd dezelfde: ‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn
naam is de enige op aarde die de mens redding biedt’ (Hand. 4:12).
Toch is de ‘gemeenschappelijke factor’ niet alleen dat alle mensen zondaars zijn.
Wanneer we ons richten tot de kerk van God, dan hebben alle leden ook gemeen
dat zij de wettige erfgenamen zijn van de beloften van God, en dat zij door middel
van geloof en in gehoorzaamheid moeten aangrijpen wat hun in Christus is
beloofd.

Verbondsliefde in Christus
Het overtuigen van zonde moet altijd gedaan worden tegen de achtergrond van
Gods verbondsliefde voor zijn volk. De profeten konden in niet mis te verstane
bewoordingen de zonden en de hypocrisie van Israël aan de kaak stellen, maar dat
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deden ze dan wel in het licht van Gods liefde. Zoals Hosea zegt: ‘Toen Israël nog
een kind was, had ik het lief; uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen’ (Hos. 11:1).
Wanneer de kerk samenkomt voor de eredienst, moeten de leden gezien worden
als het verbondsvolk van de Heer en op grond daarvan worden aangesproken
als de ontvangers van Gods liefde in Christus. Dit is van groot belang voor echte
verbondsprediking. God zei tegen Jesaja: ‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat
haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand
van de Heer heeft ontvangen’ (Jes. 40:1-2).
In het Nieuwe Testament is het uitgangspunt hetzelfde. De apostolische brieven
worden gezonden aan de heiligen in een zekere plaats. Deze heiligen zijn mensen
die uit de wereld zijn geroepen, die tot geloof in Christus gekomen zijn, Hem als
hun Heer hebben beleden en Hem nu dienen. Op die basis moeten zij nu net als
Israël worden aangesproken als Gods verbondsvolk.
Het valt hierbij op dat in de apostolische brieven de vermaningen en waarschuwingen met betrekking tot een heilige levenswandel pas aan de orde komen, nadat
er uitleg en voorbeelden zijn gegeven van de rijkdommen in Christus. Want hoe
kunnen we God eren in ons leven, als we niet doordrongen zijn van zijn verlossingswerk?
De gemeente moet voortdurend geleid worden om de liefde van God, zoals die is
geopenbaard in Christus, te kunnen blijven zien. Deze liefde herstelt en vernieuwt
mensenlevens en stelt ons in staat om verder te gaan met onze taak en te groeien
in onze relaties. Iedere predikant zou zich op zondagmorgen eerst het gebed van
Paulus voor de Efeziërs voor de geest moeten halen: ‘Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw
geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft
in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de
diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven
gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid’ (Ef. 3:16-19).
Het is de roeping van de predikant om de gemeente te helpen bij het krijgen van
inzicht in de grootheid van de liefde van Christus.

Zegeningen van het verbond
De verbondsmatige benadering wordt vaak bekritiseerd in die zin dat zij aanmatigend zou zijn. De vraag is dan: zijn alle leden van de kerk werkelijk verbondskinde-

154

Het verbond en de prediking

ren? Er zijn mensen die van mening zijn, dat de gemeente tot bekering en geloof
gebracht moet worden door een stijl van preken die sterk de klemtoon legt op
zonde en oordeel. De aandacht moet daarbij in de eerste plaats gericht zijn op onze
verdorvenheid en veroordeling. Door de prediking van de wet en de straf op het
niet houden van de wet, zullen de luisteraars overtuigd worden van hun zonden:
‘Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere
apostelen: “Wat moeten we doen, broeders?”’ (Hand. 2:37).
Om een voorbeeld te geven: John Wesley, de grondlegger van het methodisme, had
weinig goede woorden over voor ‘de evangelieprediker die het alleen maar heeft
over de beloften zonder ooit de verschrikkingen van de wet te laten zien’. Wesley
begon altijd met een algemene verklaring van Gods liefde voor zondaren, maar
ging dan onmiddellijk verder met het verkondigen van de wet ‘op de krachtigste,
strengste en meest doordringende manier die maar mogelijk was’. Het hoogtepunt
van een preek op de manier van Wesley was onveranderlijk de oproep tot bekering
en geloof. Wesley zou dan vragen: ‘Wat is de staat van je ziel?’ En hij zou vervolgens
aandringen: ‘Sta ogenblikkelijk op, want God is bereid om je nu te redden.’
We moeten hierbij wel in gedachten houden dat methodistische prediking vaak
plaatsvond in een situatie waar de nadruk vooral lag op evangelisatie, op plaatsen
waar geen reguliere gemeente bestond. Toch wordt deze methode ook nu nog
gevolgd in gevestigde methodistengemeenten, waar dan vaak gewaarschuwd
wordt tegen ‘afvalligheid’. De positieve beslissing van het moment van wedergeboorte of vernieuwing is doorslaggevend, want Gods verdere werk hangt ervan af.
Het element van vernieuwing is belangrijk, want onze zwakheden en de beproevingen van het leven hebben de neiging ons af te houden van onze verplichtingen
aan God. We moeten krachtig streven naar volmaaktheid. Ik noem Wesley in dit
verband, omdat hij grote invloed heeft gehad op de vormgeving van veel preken
zoals die nu nog te beluisteren zijn in het Noord-Amerika van vandaag.
De methodistische stijl van preken is direct en gaat recht op zijn doel af. Er worden
indringende vragen gesteld over hoe iemand de Heer volgt. De oproep tot bekering, geloof en heiligheid is belangrijk. Het is beslist noodzakelijk dat de gemeente
gewaarschuwd wordt tegen afval. In dit opzicht kunnen we leren van deze methodistische preekstijl.
Toch ontbreekt er ook iets. God zelf heeft zijn mensen tot Zich geroepen en spreekt
hen aan op grond van zijn verbond. In Deuteronomium 5 lezen we hoe Mozes,
nadat hij heel Israël bijeen had geroepen, ermee begint Gods regels en wetten
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binnen het kader van het verbond te plaatsen: ‘De Heer, onze God, heeft bij de
Horeb een verbond met ons gesloten’ (Deut. 5:2). Al het andere vloeit vanzelf voort
uit deze realiteit.
Gods mensen moeten aangetrokken worden door zijn liefde en niet gedwongen
worden door angst: ‘De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit
angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen
werkelijkheid geworden’ (1 Joh. 4:18). Je kunt mensen niet uit de hel houden door
ze bang te maken; je moet hun met liefde de weg naar de hemel wijzen.
Het valt op hoe veel van de brieven van de apostelen beginnen met een dankzegging aan God voor wat Hij aan de gemeente gegeven heeft.
Romeinen 1:8: ‘Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat
er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.’
1 Korintiërs 1:4: ‘Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn
genade heeft geschonken.’
De kerk van Korinte zat zeker niet zonder ernstige gebreken en problemen, maar
Paulus begint met het uitspreken van zijn dankbaarheid aan de Heer voor de vele
zegeningen die Hij aan deze gemeente heeft geschonken.

‘Deze zeer blijde boodschap…’
Wanneer de situatie daarom vraagt, beginnen de apostelen inderdaad soms eerst
met het uitspreken van hun zorg, zoals Paulus dat doet in het geval van de Galaten:
‘Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade
van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd’
(Gal. 1:6). Er zijn momenten waarop iemand zonder omhaal van woorden eerst het
voorwerp van zijn zorg aan de orde moet stellen. De oproep tot bekering en verdriet
over de zonde mag niet ontbreken. Maar de dankbaarheid, lofzang en vreugde aan
God voor wat Hij geeft aan zijn kerk, voeren de boventoon in de brieven (zie ook
Fil. 1: 3-6; Kol. 1:3-8; 1 Tess. 1:2,3).
In het liefdesverbond mogen we beginnen met het brengen van onze dank aan God
en met het uiten van onze vreugde over alles wat Hij ons geeft in Jezus Christus.
Dit moet ook de toonzetting zijn voor de prediking van het evangelie: Gods liefde is
tot ons gekomen in zijn enige Zoon. De prediking moet altijd een vreugdevolle en
positieve uitleg van het evangelie zijn. De Dordtse Leerregels gebruiken de uitdrukking ‘deze zeer blijde boodschap’ (DL I,3) om het evangelie te beschrijven. Pas daarna volgen de vermaningen als blijk van genade en hebben ze ook hun uitwerking.
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Verbond en sanctie
Omdat liefde verplichtingen met zich meebrengt, moet in verbondsprediking ook
duidelijk en krachtig de boodschap doorklinken dat Gods oordeel bestemd is voor
alle mensen die de Heer verachten en zijn Woord afwijzen. Het verbond gaat altijd
ook gepaard met een zware sanctie. Dit was ook al zo onder het oude verbond.
Voor ernstige en gruwelijke zonden werd de doodstraf toegepast. Het dode lichaam
werd soms na het voltrekken van het vonnis aan een paal opgehangen als een
duidelijk teken van Gods vloek (Deut. 21:22). We moeten niet vergeten – zoals ook
in de wet staat – dat de Heer een jaloers God is: Hij zal niet toestaan dat zijn naam
besmeurd of zijn eer aangetast wordt.
Wanneer Israël het beloofde land binnentrekt en Jericho als eerste Kanaänitische
stad valt, verbiedt de Heer de Israëlieten nadrukkelijk om ook maar iets buit te
maken. Door dat gebod te houden zouden zij erkennen dat het God is die hun de
overwinning had gegeven: alles zou naar de schatkamer in zijn heiligdom gaan:
‘Al het zilver en goud en alle voorwerpen van koper, brons en ijzer zijn aan de
Heer gewijd; alles gaat naar de schatkamer van de Heer’ (Joz. 6:19). Maar Achan
vergreep zich aan ‘de goederen die onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd waren’.
We weten hoe de Heer deze verborgen zonde in de openbaarheid bracht door Israël
te straffen met de nederlaag bij Ai. Achan en zijn hele familie werden gestenigd.
God liet merken dat Hij geen hypocrisie en verborgen zonde zou toestaan in het
beloofde land.
Een soortgelijk voorval komen we ook tegen onder het nieuwe verbond. We lezen
in Handelingen 5 hoe Ananias en zijn vrouw Saffira erin samenwerken om de apostelen en de gemeente te misleiden, door hen te doen geloven dat zij al het geld
dat ze verdiend hadden door de verkoop van een stuk land, aan de Heer gaven. Zij
zoeken hun eigen eer bij mensen en niet bij God. Zij denken dat verborgen zonde
niet door God ontdekt en gestraft zal worden. Maar zij worden allebei door de Heer
terechtgesteld.
Deze twee gebeurtenissen, die allebei plaatsvonden in crisissituaties en aan het
begin van een nieuw tijdperk, laten ons zien hoe serieus de verbondsrelatie is zowel
onder de oude als onder de nieuwe bedeling. Dit valt heel duidelijk op. De Heer
God mag dan vandaag niet op dezelfde manier in het openbaar ongelovigen en
hypocrieten terechtstellen, maar de boodschap van de Schrift is wel duidelijk: het
verbond als een levende relatie met God is niet iets om mee te spotten. We moeten
oprecht voor God staan en eerlijk leven te midden van zijn volk.
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Bij het laatste oordeel zal naar buiten komen of we God met ons hele hart hebben
gediend, zoals Paulus schrijft in Romeinen 2:16: ‘Dit alles zal blijken op de dag
waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt
over wat er in de mens verborgen is.’ Het element van waarschuwing tegen hypocrisie en geheime zonde mag in verbondsprediking nooit ontbreken.

Wee de onbekeerde steden
Er staat een belangrijke regel in de Schrift die ook van toepassing is op de prediking. God oordeelt strenger over onbekeerde verbondskinderen dan over mensen
die niet bekend waren met zijn eisen. Terwijl iedereen schuldig staat voor God en
niemand een excuus heeft: ‘Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van
God’ (Rom. 3:23), zijn degenen die de boodschap wel hoorden maar weigerden om
zich te bekeren, des te meer schuldig.
Onze Heer Jezus ging fel tekeer tegen de steden waarin Hij zijn meeste wonderen
deed, want zij hoorden zijn woord en zagen zijn macht, maar ze geloofden niet. Hij
maakte de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt
dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Hij zei: ‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want
als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan
zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld
en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie: op de dag van
het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij
dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven?
In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen
waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven
bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal
zijn dan dat van jou’ (Mat. 11:20-24).
Christus sprak ook in niet mis te verstane bewoordingen tegen de joodse leiders
(Mat. 23) en durfde hen (net als Johannes de Doper) ‘addergebroed’ te noemen.
Hiermee wil ik niet voorstellen dat predikanten vandaag tot schelden over zouden
moeten gaan, maar het betekent wel dat de prediking duidelijk en recht op de man
af moet zijn, zodat de gemeente volledig doorheeft wat er op het spel staat.
De belangrijkste vraag voor zowel predikant als toehoorder is niet zozeer: ‘Ben ik
een verbondskind?’, maar veel meer: ‘Leef ik als een verbondskind?’ We moeten
(steeds meer) gaan worden wat we zijn: Gods kinderen in Christus. Wanneer deze
lijn zonder enige innerlijke tegenspraak deel uitmaakt van de prediking, zal de
gemeente worden opgebouwd.
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Verbondsprediking die dicht bij de uit te leggen tekst blijft en waarin een evenwicht bestaat tussen het aanbieden van zowel de belofte als de eis van het
verbond, zal Gods wil onderwijzen: ‘Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u
vertrouwd te maken met Gods wil’ (Hand. 20:27). Het zal gaan over bekering tot
God, over geloof en verlossing in Christus, en over de genade om door te gaan en
vol te houden. ‘Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God
en te geloven in Jezus, onze Heer. … Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde
erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren’ (Hand. 20:21,32).

Verbondsmatige prediking
Samengevat: wanneer we de verbondswaarheid prediken, erkennen we dat onze
toehoorders Gods verbondskinderen zijn. De beloften van het evangelie worden
hun in alle ernst verkondigd. God trekt zijn volk met koorden van liefde naar Zich
toe. De zekerheid en bevestiging van deze liefde worden gezien in de grote middelaar van het verbond, onze Heer Jezus Christus, die gekruisigd is, maar opgestaan
uit de dood en die nu zit in heerlijkheid.
Ons uitgangspunt is deze liefde, want die alleen kan mensen tot God trekken. De
prediking is de verkondiging van onverdiende genade, geschonken uit liefde. We
moeten zonder onderscheid te maken tegen Gods volk zeggen: God houdt van zijn
kinderen, jong en oud, en Hij heeft alles gedaan voor hun eeuwige verlossing.
Tegelijkertijd moeten de voorwaarden van het verbond nadrukkelijk worden uitgelegd. Er moet geloof en bekering zijn. Dit moet op een concrete en duidelijke
manier naar voren worden gebracht. Het verbond is geen automatische garantie
voor verlossing, want het is een werkovereenkomst. De verlossing van verbondskinderen komt in gevaar wanneer zij laks en traag worden, want de duivel ligt altijd
op de loer. Onze zondige en zwakke natuur houdt nooit op ons parten te spelen.
Daarom moeten we alles geven in het dienen van de Heer. Het is extra erg wanneer
verbondskinderen in zonde vallen en zich van God afkeren.
Bij alle strijd in dit leven mogen we zeker weten dat de overwinning ons door
volharding in het geloof en dagelijks gebed gegeven zal worden in Jezus Christus.
De apostel Paulus moedigt ons in Romeinen 8:37 aan te geloven dat, bij wat voor
last of moeiten we ook kunnen ervaren, de waarheid is: ‘Maar wij zegevieren in
dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.’ Van begin tot eind richt
verbondsprediking de aandacht niet op onszelf, maar op God die ons tot zijn kinderen in Christus heeft gemaakt. Verbondsprediking zal de gemeente meenemen naar
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de grote rijkdommen van de Bijbel, van het Oude en van het Nieuwe Testament.
Gods kinderen zullen niet twijfelen aan hun status in het verbond, maar er steeds
meer naar streven om te laten zien wie zij in Christus zijn.
Prediking die de overwinning van Christus viert, moet niet verward worden met
menselijk triomfalisme.
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19 De tekenen van het verbond
We zagen al eerder dat wij bij het aangaan van een nieuwe en belangrijke relatie
daar gewoonlijk een officieel tintje aan geven. Voor die gelegenheid wordt er dan
nogal eens een gezamenlijke bijeenkomst met daarbij een feestelijke maaltijd georganiseerd. Ook horen er vaak bepaalde tekenen of symbolen bij. Zo zullen bijvoorbeeld bij een huwelijk de bruid en bruidegom ringen uitwisselen om voor ieder
zichtbaar uitdrukking te geven aan hun nieuwe status als getrouwde personen. In
de Bijbel wordt een huwelijk gezien en voorgesteld als een ‘verbond’, iets waar we
in dit gedeelte vaker aan zullen herinneren.
Er zijn twee soorten tekenen. Het ene teken wordt gegeven aan het begin van de
nieuwe verbintenis en functioneert als een soort inwijding in de relatie. Dit wordt
maar één keer gegeven. Het andere teken wordt regelmatig herhaald, door heel de
relatie heen, en heeft de functie van het voeden en versterken ervan. Om maar weer
het voorbeeld van het huwelijk te gebruiken: de trouwringen worden maar eenmaal
uitgewisseld, op de huwelijksdag zelf, vlak na de trouwbeloften. Maar het echtpaar
viert elk jaar de trouwdag en bij andere gelegenheden worden ook blijken van
liefde en waardering gegeven. Er moet niet te gering over deze tekenen gedacht
worden. Zij maken of breken de relatie zelf niet, want die is gebaseerd op de loyaliteit van de liefde, maar ze spelen wel een belangrijke rol.
We gaan onze aandacht nu verder richten op de tekenen die God heeft gegeven om
ons zijn verbondsliefde aan te tonen en te bevestigen.

De sabbat als teken
Voordat we ons gaan bezighouden met de tekenen die algemeen bekend staan als
de sacramenten, willen we eerst samen nadenken over een ander teken, namelijk de
sabbat. Deze dag, een feestelijke speciale gelegenheid om te rusten en te aanbidden, functioneerde in het dagelijks leven als een teken. We lezen hierover in Exodus
31:12-17. De sabbat was al eerder ingesteld, maar de Heer legt hier de nadruk op
het belang van deze dag als een teken van het eeuwigdurend verbond. Ook tijdens
de bouw van de tabernakel, wat als een heilig werk werd beschouwd, moest de
sabbat worden gehouden.
Laat me een paar teksten noemen waaruit we dit kunnen opmaken: ‘De Heer zei
tegen Mozes: Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat in acht, want
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elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik, de Heer, jullie geheiligd heb”’ (Ex. 31:12-13). En ook vers 17: ‘Voor mij
en hen (de Israëlieten) is die dag (de sabbat) een teken van een eeuwigdurend
verbond …’
Wie de sabbat niet hield, moest ter dood gebracht worden (vs. 15), dezelfde straf
die werd toegediend aan mensen die de besnijdenis veronachtzaamden. De sabbat
is een dag die aan ‘de Heer gewijd is’ en daarom moet er ook als zodanig mee
worden omgegaan. De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel
steeds mijn sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor
jullie een teken dat eraan herinnert dat ik, de Heer, jullie geheiligd heb. Neem de
sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter
dood gebracht worden; ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten
worden. Zes dagen mag je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag
van volstrekte rust, die aan de Heer gewijd is. Wie op sabbat werkt, moet ter dood
gebracht worden.” Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht
nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend
verbond, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de
zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen’ (Ex. 31:12-17).
Een goed inzicht in hoe dit teken werkte, is belangrijk. Voor Israël ging er een
duidelijke boodschap van uit: de Heer is hun maker en verlosser, en het meest
belangrijke aspect van het leven is het eren en dienen van de Heer, die hen
gemaakt en bevrijd heeft. Het teken van de sabbat zond ook een duidelijke boodschap uit naar de volken rondom Israël, die geen rustdag kenden zoals Israël:
mensen die behoren tot het verbondsvolk van de Heer, zijn geen slaven van hun
werk, maar zij zijn vrije dienaren van God. Mensen, die Hij liefheeft en Hem op hun
beurt liefhebben. Ze zijn apart gezet en geheiligd voor de dienst van de Heer.
De Israëlieten hebben de sabbat helaas niet altijd op de goede manier gehouden.
In de tijd van Jezus was de sabbat uitgegroeid tot een dag van bijna onmogelijke
en ondraaglijke beperkingen. De Heer Jezus heeft nooit de sabbat verworpen, maar
Hij verwierp wat de Joden ervan hadden gemaakt. Jezus riep Zichzelf uit tot ‘heer
en meester over de sabbat’ (Mar. 2:28), en Hij maakte er weer een dag van om
te herstellen en elkaar op te bouwen. Voor de mensen onder het nieuwe verbond
stelde Hij, door zijn opstanding op de eerste dag van de week, de zondag in als een
dag die bestemd was voor lof en aanbidding.
De zondag is nog steeds een teken van het verbond. Wanneer mensen hun ijver
voor de kerk verliezen, gaat hun geloof achteruit, hun kinderen dwalen af van de
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Heer en secularisatie (het erop nahouden van een wereldse leefstijl) is het gevolg.
Het is niet zonder reden, dat we lezen in Hebreeën 10:25: ‘… en in plaats van weg
te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.’ Een paar
verzen verderop worden we gewaarschuwd om het bloed van het verbond niet te
ontheiligen: ‘Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon
van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd
is – en de Geest van de genade veracht?’ (vs. 29). Christenen die de kerkdiensten
niet bijwonen, vergeten dat zij een verbond met de Heer hebben en dat leidt
uiteindelijk tot het verachten van Gods genade in Christus. Net als onder het oude
verbond worden de mensen die Gods eigendom zijn, vandaag herkend aan het feit
dat ze de rustdag houden en tijdens de openbare erediensten op die dag de Heer
aanbidden.

Het teken van toelating
We kunnen de sabbat als een algemeen teken beschouwen, dat alle kinderen
van God in gelijke mate raakt, maar er bestaan ook andere tekenen die een meer
persoonlijk karakter hebben. Zij zijn niet persoonlijk in die zin dat zij het volk als
geheel niets te zeggen hebben, maar zij zijn van invloed op de situatie van individuele personen. Deze andere tekenen onder het oude verbond gingen gepaard met
het vergieten van bloed, iets wat geen vereiste was bij het houden van de sabbat.
Het eerste teken heeft te maken met de inlijving in Gods verbond. Onder het Oude
Testament was dat het teken van de besnijdenis, terwijl in het Nieuwe Testament
de doop hiervoor in de plaats is gekomen. Later in dit hoofdstuk wil ik uitgebreider
ingaan op vragen rond de doop; we willen nu eerst een schriftuurlijk antwoord zien
te vinden op de vraag wanneer de liefdesrelatie tussen God en mens begint. Het
antwoord op deze vraag heeft gevolgen voor het tijdstip van de besnijdenis en later
voor dat van de doop.
Er wordt vaak gesuggereerd, dat er alleen sprake kan zijn van een relatie tussen
God en mens, wanneer beiden deze relatie erkennen. Voor die tijd is de relatie
eenzijdig en werkt dan ook niet echt in de praktijk. Daarom zou het teken als bewijs
van die relatie dan ook veel later in het leven ontvangen moeten worden, wanneer
er geen twijfel meer bestaat over de wederzijdse liefde.
Deze redenering is in het Oude Testament kennelijk niet van toepassing, want een
baby moest op de achtste dag besneden worden. Dan al bestaat er een liefdesrelatie. Ook al is die dan nog eenzijdig, hij is er wel degelijk en de baby ontvangt een
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teken of zegel. Wanneer we de Schrift bestuderen, ontdekken we dat de liefdesband
(wat het verbond is!) eigenlijk al voor de geboorte bestaat.
Ik denk hierbij aan de bekende en ontroerende Psalm 139, waar David als volwassene troost vindt in het wonderlijke feit dat God hem zag en kende zelfs voordat hij
was geboren. Daarbij vraagt hij zich misschien wel af of hij het nog wel verdient om
na al zijn zonden een verbondskind genoemd te worden. En God keek daarbij niet
naar beneden als een ongeïnteresseerde toeschouwer, maar als iemand die volledig
betrokken was bij wat er gebeurde in de buik van zijn moeder. ‘U was het die mijn
nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder’ (vs. 13). ‘Uw ogen zagen
mijn vormeloos begin’ (vs. 16). ‘Vormde’ betekent: aandacht schenken aan elk klein
detail. ‘Zagen’ is hier niet zomaar oppervlakkig ‘ergens naar kijken’, maar het betekent: intens gericht zijn op iets, en zelfs liefde met iemand delen.
Andere schriftgedeelten spreken op dezelfde manier. Ik word altijd geraakt door
Psalm 71, waar iemand die al op oudere leeftijd is en die veel beproevingen
ervaart, nog steeds kan zeggen: ‘Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de
moederschoot was u het die mij droeg … Verstoot mij niet nu ik oud word …’
(vs. 6 en 9). Het punt waar het om draait, is dat de relatie tussen deze persoon
en de Heer al begon vóór zijn geboorte en dat God hem altijd trouw is gebleven.
Omdat het leven begint bij de bevruchting, is dat het tijdstip waarop de band
tussen God en zijn kinderen ook begint.
Het is dan ook geen wonder, dat het eerste teken, de besnijdenis in het Oude
Testament, aangebracht moest worden op de achtste dag. God beschouwde de
kinderen van zijn volk, de kinderen van de gelovigen, van het begin af als zijn
kinderen. Hij werkt met zijn volk in de lijn van de generaties, als de God van de
ouders en de God van de kinderen.
We vinden dit prachtig weergegeven in het boek Jesaja: ‘Luister naar mij, volk van
Jakob en al wat er van Israël nog over is – van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde,
tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je
steunen en beschermen’ (Jes. 46:3-4).
De besnijdenis maakt duidelijk dat we vanaf het begin van ons leven in Gods volk
zijn opgenomen. Hij is de God van heel ons leven, vanaf de bevruchting en de
geboorte tot in de dood en daarna. Zo openbaarde de Heer Zich aan Adam en Eva,
aan Set, aan Noach, aan Abraham, aan David.
Daarbij moeten we ook nooit vergeten dat het nageslacht van de gelovigen
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altijd bij Gods beloften en zegeningen was inbegrepen. Het is goed om nog eens
opnieuw naar voren te brengen en goed tot ons door te laten dringen, hoezeer dat
te maken heeft met hoe God van nature is. Hij verandert niet, niet in zijn wezen
en niet in zijn benadering. Zou God, die door de eeuwen heen – van Adam tot
Maleachi – op een verbondsmatige manier te werk ging door zijn beloften te geven
aan alle gelovigen en hun nageslacht, nu opeens in het Nieuwe Testament van een
totaal andere benadering gebruikmaken? De vraag stellen is haar beantwoorden.

Het pesachmaal
Het andere teken dat de Heer God aan zijn volk gaf onder het oude verbond, was
het pesachfeest en, in verband daarmee, het feest van het ongedesemd brood.
Het werd door God ingesteld in Egypte in de nacht dat Hij Israël bevrijdde van
de Egyptenaren. De kern van de betekenis van het pesachfeest is dat er een lam
geslacht werd en dat het bloed van dat lam aangebracht werd op de bovendorpel
en beide deurposten van de huizen waar het lam werd gegeten. ‘Het bloed moeten
jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan
de bovendorpel strijken’ (Ex. 12:7,14). God zou in zijn oordeel voorbijgaan aan
de huizen die met bloed waren gemerkt, want de zonden van die mensen waren
verzoend door het bloed van het lam.
Het mocht geen overvloedige maaltijd zijn; die moest met bittere kruiden bereid
worden en het brood moest ongedesemd zijn. Er moest staande en in grote haast
gegeten worden, want de tijd van vertrek was dichtbij. De bittere kruiden betekenen de bitterheid van de slavernij in Egypte. Ongedesemd brood spreekt van het
haastige vertrek. Zuurdesem is ook het symbool van zonde, en daarom wees dit
brood ook naar de heiligheid die een vereiste is voor Gods verloste volk.
Nog een punt van belang hierbij is, dat de Heer dit pesachfeest niet bedoelde als
een eenmalige gebeurtenis, maar als een feest dat jaarlijks gevierd moest worden.
‘Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere
van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties
moeten die dag vieren’ (Ex. 12:14). Het zou een feest worden dat een hele week zou
duren, te beginnen met Pesach zelf en dan verder als het feest van het ongedesemd
brood. Het doel was om Israël door het bloed van het offer te verzekeren van de
verzoening en om de mensen te overtuigen van de noodzaak om in heiligheid voor
God te leven.
Helaas zijn er langdurige periodes geweest, dat Israël dit feest niet vierde. Maar
in de tijd dat onze Heer Jezus op aarde leefde, werd het wel gehouden. Het werd
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jaarlijks in Jeruzalem gevierd, en veel mensen gingen daarheen om aan de feestelijkheden deel te nemen. Door Pesach gaf de Heer God zijn volk de verzekering van
gerechtigheid (verzoening), en drukte hen de noodzaak van heiligheid en gehoorzaamheid (ongedesemd brood) op het hart.
Zo gaf de Heer zijn volk zowel een zichtbaar teken van hun toetreding tot zijn
verbond als een duidelijke herinnering aan de voortgang van zijn verbond. De tekenen waren in feite speciale geschenken waardoor de Heer zijn volk verzekerde van
de duurzaamheid van zijn verbondsbeloften.

De heilige doop
De doop werd lange tijd gebruikt als een reinigingsritueel om bekeerlingen uit de
heidenen in te wijden. Het was de Heer zelf echter, die de doop instelde als het
teken en zegel van het nieuwe verbond. Hierdoor werden christenen verzekerd
van hun opname in dat verbond. De Heer Jezus zelf gaf vlak vóór zijn hemelvaart
de opdracht: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Mat. 28:19).
Er bestaat weinig onenigheid onder christenen over de volwassenendoop en wat
daarvoor nodig is. Maar er is door de eeuwen heen wel veel discussie geweest over
de vraag of kinderen wel gedoopt mochten worden.
De onderliggende vragen hierbij zijn dan of het oude verbond werd vervangen door
het nieuwe verbond en wat de plaats van de kinderen dan is in dit nieuwe verbond.
Als de kinderen zijn opgenomen in de verbondsmatige eenheid van de ouders,
dan volgt daaruit dat zij ook het teken van het nieuwe verbond, namelijk de doop,
moeten ontvangen.
Ik heb al eerder aangegeven, dat de voorstelling van het oude verbond alsof dat
een vleselijk karakter zou hebben (ter onderscheiding van een nieuw geestelijk
verbond), verworpen dient te worden. Hoewel er meer lichamelijke aspecten een
rol speelden in het oude verbond, was dit toch ook voluit geestelijk. Het is nu
temeer van belang om vast te stellen, dat het nieuwe verbond, toen de profeten het
aankondigden, zich (net als elk wettelijk verbond) ook uitstrekte tot de kinderen.
Ik citeer uit Jeremia: ‘Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen één
van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het
hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten,
ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag
voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren’ (Jer. 32:38-40).
De fundamentele verbondsverklaring is: zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God
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zijn. De hoofdlijn voor het nieuwe verbond is: Ik zal hen één van hart en één van zin
maken. Gods volk zal alleen maar op zijn dienst gericht zijn. Dit enkelvoudige doel
wordt in Jeremia 31 uitgelegd als ‘een nieuw verbond’. En dit verbond omvat iedereen, van groot tot klein. De kinderen horen net zo thuis in het nieuwe verbond als
zij dat ook deden in het oude.
Zie in dit verband ook Jesaja 59:21: ‘Dit verbond sluit ik met hen – zegt de Heer:
mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen
uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond
van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid – zegt de Heer.’
Overdenk ook wat we hierover vinden in Ezechiël 37. Dit hoofdstuk spreekt op
dezelfde manier over de tijd van het nieuwe verbond, wanneer Gods Geest bij zijn
volk zal wonen. Het verwijst naar het feit dat ‘mijn dienaar David voor altijd hun
vorst zal zijn’, een duidelijke verwijzing naar het koningschap van Christus. In vers
25 lezen we: ‘Ze (de teruggekeerde en herstelde ballingen, het overblijfsel van
genade) zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het
land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen
zullen daar voor altijd wonen …’ In de tijd van wederopbouw die nu gaat komen,
wanneer het koninkrijk van de hemel langzamerhand zichtbaar wordt, onder het
nieuwe verbond, hebben ook de kinderen onbetwist een wettige plaats.
Het valt op dat juist in die teksten waarin profetisch wordt gesproken over het
nieuwe verbond, de plaats van de kinderen daarbinnen sterk wordt benadrukt. Niet
dat dit iets is om je over te verbazen; want het liefdesverbond is altijd een relatie
geweest tussen God en gelovigen met hun nageslacht. Waarom zou dat dan opeens
anders zijn in het nieuwe verbond? Onthoud daarbij dat nieuw niet hetzelfde betekent als radicaal verschillend, maar anders, in de zin van verbeterd.
We zien dat in het nieuwe verbond het teken (de doop) ook aan de vrouwen wordt
gegeven. In Handelingen 16 lezen we de geschiedenis van Lydia en haar doop (en
die van haar huisgenoten; die waren inbegrepen). De bediening van de doop aan
vrouwen behoort nu tot de mogelijkheden. Op een andere plaats legt Paulus uit:
‘U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus
omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen
– u bent allen één in Christus Jezus’ (Gal. 3:16-29).
Het onderscheid dat in het oude verbond werd gemaakt, speelt geen rol meer.
Vrouwen werden niet besneden. Zij ontvingen geen speciaal teken. Maar nu is daar
in Christus verandering in gekomen: mannen en vrouwen worden allebei gedoopt!
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Het verbond is in dat opzicht nu inderdaad beter dan vroeger. In het nieuwe
verbond is er wel sprake van uitbreiding (vrouwen ontvangen nu ook het teken),
maar niet van beperking (kinderen worden niet uitgesloten).

Doop in plaats van besnijdenis
De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Deze aanspraak is verkregen
op grond van wat Paulus heeft geschreven in 1 Kolossenzen 2:11-12: ‘In hem bent
u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus,
door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers
met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de
kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.’ Het kan ons verder helpen dit
bijbelgedeelte van wat dichterbij te bestuderen.
In deze brief waarschuwt Paulus de Kolossenzen tegen de gevaren van judaïsme. Zij
streden onder elkaar over de vraag of christenen besneden moesten worden om tot
Gods volk te kunnen behoren. We komen ditzelfde strijdpunt tegen op verschillende
andere plaatsen in het Nieuwe Testament (bijv. Gal. 2; Fil. 3).
Paulus antwoordt de jodenchristenen dat de heidenchristenen al besneden zijn! Dit
gebeurde echter niet op een lichamelijke manier (‘door mensenhanden’ met een
scalpel), maar met ‘de besnijdenis door toedoen van Christus’. Letterlijk staat er: de
besnijdenis van Christus, d.w.z. de besnijdenis in de naam van Christus. Wat is die
besnijdenis dan? Paulus sluit de discussie af met de woorden: ‘Toen u gedoopt werd
bent u immers met hem begraven?’ De besnijdenis van de gelovige vond plaats bij
de bediening van de doop.
Dit is niet alleen maar van belang als bewijstekst. Het belangrijke, onderliggende
punt waar het om gaat, is dat besnijdenis in het nieuwe verbond niet langer nodig
is. Paulus noemt besnijdenis een vorm van ‘versnijdenis’ (Fil. 3:2). ‘Pas op voor
die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!’ Wat
is ervoor in de plaats gekomen? Met Christus zijn we door de doop begraven en
opgestaan. We zijn een nieuw leven begonnen, kregen deel aan Gods verbondsvolk,
en dit werd bevestigd en bezegeld toen we gedoopt werden. Het is waar dat veel
mensen onder degenen die in het Nieuwe Testament gedoopt werden, volwassenen
waren. In hun geval was geloof een vereiste (zie Kol. 2:12: ‘… en met hem bent u
ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood
heeft opgewekt’). Maar het feit dat de doop de besnijdenis vervangt, betekent dat
kinderen samen met hun gelovige ouders deelhebben aan het liefdesverbond.

168

De tekenen van het verbond

De nieuwtestamentische kerk past de besnijdenis niet toe, maar doopt gelovigen en
hun kinderen. De tekenen zijn veranderd. Maar de rijkdom van de verbondsrelatie
is alleen maar gegroeid. Er wordt wel eens tegengeworpen dat er nergens in het
Nieuwe Testament een geval van kinderdoop wordt vermeld en dat er geen bevel
tot het dopen van kinderen in de Bijbel staat. Maar er wordt wel meegedeeld dat
gezinnen gedoopt werden. Het is in feite al een voorafgaande conclusie dat de
kinderen met hun ouders in het verbond zijn begrepen, en iets wat overduidelijk is,
hoeft niet nog eens apart genoemd te worden. Kinderen hoorden er altijd al bij in
het liefdesverbond.

De denkwijze van de baptisten
De baptisten (die de kinderdoop afwijzen) vertegenwoordigen een wijdverspreide
stroming met veel variatie. Maar ondanks de verschillen is de fundamentele
gedachte overal hetzelfde: voordat de doop bediend kan worden, moet er eerst
sprake zijn van geloof en moeten er ook blijken van geloof aanwezig zijn. Zie
Marcus 16:16: ‘Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft
zal worden veroordeeld.’
De baptisten vergeten echter rekening te houden met het feit dat in Marcus 16
sprake is van een zendingssituatie, waar de doop inderdaad wordt bediend aan
gelovigen. We zijn het ermee eens dat geloof een vooropgestelde eis is voor volwassenendoop. Maar we voegen daar meteen aan toe dat de belofte van God zich ook
uitstrekt naar en wordt bediend aan de kinderen van deze bekeerlingen, omdat dit
zit opgesloten in het karakter van Gods verbond.
Voor deze mensen spreekt de doop niet in de eerste plaats over Gods beloften,
maar over de verplichtingen van de gelovigen. Het is de sluitsteen van iemands
geloof. De activiteit en de ervaring van de mens staan in het middelpunt. Men kan
het op veel verschillende manieren brengen, maar het uitgangspunt is dat God
moet wachten op onze beslissingen.
Terwijl gereformeerde gelovigen de eenheid van het Oude en het Nieuwe
Testament in de Bijbel volledig respecteren, heeft het Oude Testament voor veel
baptisten weinig waarde. Met de komst van Christus is de verbondsgedachte een
gepasseerd station geworden. De tijd van het oude Israël is voorbij en voor ons niet
van betekenis; het enige doel van het Oude Testament is misschien om te laten zien
hoe God vroeger omging met de mensheid.
Laat me iets citeren uit een boek van de christelijk-gereformeerde theoloog dr.
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W. van ’t Spijker over de relatie tussen doop en besnijdenis (Doop in plaats van
besnijdenis, p. 25): ‘Oude en nieuwe dopers zijn meestentijds voorstanders van de
vrije wil, tegenstanders van de verkiezing. Voor de meeste van hen betekent de
doop niet een onderstrepen van Gods genadige toezegging, maar een naar buiten
openbaar maken van een innerlijke beslissing. Het gaat in de doop niet zozeer om
Gods belofte, maar om onze toezegging. Het gaat niet om Gods verbond met ons,
maar om ons verbond met God.’ Lees over dit onderwerp ook de brochure van dr. J.
Douma, Kinderdoop en bekering.
Wanneer van ‘t Spijker schrijft over de sterke gevolgen van het individualiserend
biblicisme van de dopersen, voegt hij er nog een vermeldenswaardige zin aan toe:
‘Het nieuwe is van het oude losgemaakt, de genade van de natuur, de kerk van het
volk, de wedergeboorte van de geboorte, en wat het ergste is: de genade Gods is
losgemaakt van de eeuwig blijvende barmhartigheid van God en zij is gelegd in de
handen van een mens, wiens geloofsvisie versmalt tot één sector van het heil.’
Biblicisme wil zeggen dat we ons denken baseren op een of meer teksten, zonder
oog te hebben voor de directe en bredere context zoals die in de Bijbel wordt
gepresenteerd. Schrift wordt niet op de juiste manier met Schrift vergeleken. Op
die manier wordt het ene element benadrukt ten koste van het andere en krijgen
mensen niet langer het complete beeld.

Het heilig avondmaal
Het andere verbondsteken, Pesach, is ook vervangen door een nieuw, en wel het
heilig avondmaal. Johannes de Doper had onze Heer Jezus Christus al eerder voorgesteld aan de mensen en wel op de volgende manier: ‘De volgende dag zag hij
Jezus naar zich toe komen, en hij zei: “Daar is het lam van God, dat de zonde van
de wereld wegneemt”’ (Joh. 1:29).
Het valt op dat Christus het heilig avondmaal instelt tijdens het pesachfeest. Het is
beslist onmogelijk een nog hechter verband te leggen, en een duidelijker vervulling
is nauwelijks denkbaar. Onze Heer Jezus nam de gebruiken van Pesach, en maakte
ze tot tekenen en zegels van zijn lijden en dood. ‘En hij nam een brood, sprak het
dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: “Dit is mijn lichaam dat voor
jullie gegeven wordt.”’ En dan volgt de instelling: ‘Doe dit, telkens opnieuw, om mij
te gedenken’ (Luc. 22:19). De apostel Paulus schrijft later in 1 Korintiërs 5:7: ‘Doe
de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood
omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.’ De apostel gebruikt ook het beeld van
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het ongedesemd brood wanneer hij schrijft: ‘Laten we daarom het feest niet vieren
met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van
reinheid en waarheid’ (1 Kor. 5:8).
Paulus schrijft over het heilig avondmaal: ‘Zo nam hij na de maaltijd ook de beker,
en zei: “Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door
mijn bloed gesloten wordt”’ (Luc. 22:20). In 1 Korintiërs 11:25 maakt Paulus duidelijk dat het drinken van de beker ook behoort tot de instellingen van God: ‘… doe dit
telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’
We zien hier opnieuw dat er zowel bij de doop als bij het heilig avondmaal geen
sprake is van het vloeien van bloed, zoals dat wel het geval was onder het oude
verbond. De dierenoffers zijn voor eens en altijd vervuld door het vergieten van
het bloed van Christus. De brief aan de Hebreeën werkt dit onderwerp verder uit:
‘… want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben
moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen’ (Heb. 9:26). Het oude verbond is
vervuld en gaat op in het nieuwe.

Kinderen aan het heilig avondmaal?
Van tijd tot tijd wordt het probleem van kindercommunie naar voren gehaald, d.w.z.
de vraag of kinderen tot het heilig avondmaal dienen te worden toegelaten. Er
zijn baptisten die er in dit verband op wijzen dat gereformeerden op dit punt niet
consequent zijn. Hoe kun je nu aan de ene kant een voorstander zijn van de kinderdoop en aan de andere kant weigeren om kinderen tot het heilig avondmaal toe
te laten? Als kinderen het recht hebben op het ene sacrament, waarom sta je hun
dan ook niet toe deel te nemen aan het andere? Kinderen hebben net zo goed als
volwassenen geestelijk voedsel nodig voor hun geloof, en de viering van het heilig
avondmaal zou daarvoor een doeltreffend middel zijn.
Niet alleen de baptisten maken hier een punt van. Binnen de kring van de
Wereldraad van Kerken wordt ook steeds meer gepleit voor deelname van kinderen
aan het heilig avondmaal. Het kan niet ontkend worden dat al vanaf het ontstaan
van de vroege kerk kindercommunie in de een of andere vorm werd gepraktiseerd
en momenteel in veel gevestigde kerken binnen de vooraanstaande kerkelijke stromingen wordt toegestaan. Is het dan verkeerd van de Gereformeerde Kerken om
de eis te stellen dat iemand eerst belijdenis van het geloof moet hebben afgelegd,
voordat hij tot de maaltijd van de Heer wordt toegelaten?
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We kunnen nu niet al te diep op deze zaak ingaan, maar we erkennen wel het
belang ervan. Wat de gereformeerde traditie betreft: Maarten Luther hield een sterk
pleidooi tegen deelname van kinderen aan het avondmaal (in zijn Babylonische
gevangenschap van de kerk). Luther was van mening dat jonge mensen eerst onderwezen moesten worden en dat was een van de redenen waarom hij zijn grote en
kleine catechismus schreef.
Johannes Calvijn volgde in de voetsporen van Luther. Calvijn zei dat de kinderdoop
noodzakelijk was op grond van de beloften van God in zijn verbond aan gelovigen
en hun nageslacht. Hij benadrukte dat kinderen bij het opgroeien deze beloften
in geloof moesten aanvaarden. Doop en geloof mogen daardoor nooit worden
gescheiden. Maar het heilig avondmaal mag ook niet van het geloof gescheiden
worden. En Calvijn geloofde op grond van de Bijbel dat kennis en geloof een vereiste zijn voor hen die aan dit sacrament deelnemen.
De schriftuurlijke gegevens om deze visie te onderbouwen vinden we in de eerste
brief aan de Korintiërs, waar Paulus handelt over de manier waarop het heilig
avondmaal werd gevierd en waar hij bepaalde regels geeft. Van dat hoofdstuk
leren we dat onderscheidingsvermogen en een bewust geloof vereisten zijn voor
deelnemers aan het heilig avondmaal. ‘Want wat ik heb ontvangen en aan u heb
doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd
uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit
is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo nam
hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat
door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te
gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u
de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige
wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover
het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen
voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar
niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over
zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen
onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we
niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld’ (1 Kor. 11:23-32).
Pesach werd niet vervangen door het heilig avondmaal. Eigenlijk vervulde het heilig
avondmaal het pesachfeest en voegde een element toe wat Pesach niet had, namelijk de strenge eis tot zelfbeproeving in het licht van het ene offer van Christus aan
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het kruis. Om Pesach op een lijn te stellen met het heilig avondmaal is onbijbels,
net zoals het onjuist is, zoals we gezien hebben, om besnijdenis en doop eenvoudig gelijk te stellen. Om te beslissen wie het avondmaal mogen vieren, moeten we
beginnen bij wat het Nieuwe Testament zelf zegt over dit feest, en, door Schrift met
Schrift te vergelijken, de overeenkomsten en verschillen ontdekken tussen dit nieuwtestamentische sacrament en het oude pesachfeest.

Wat nodig is voor het pesachfeest
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20 Het verbond en
wedergeboorte
Vooral in verband met de kinderdoop zijn er in het verleden nogal eens vragen
gesteld over de relatie tussen verbond en wedergeboorte. Het vraagstuk van de
wedergeboorte was een van de hoofdpunten in de kerkstrijd van de jaren veertig en
vijftig van de vorige eeuw in Nederland en op het Amerikaanse continent. Ik zal dit
hoofdstuk beginnen met een korte samenvatting van de strijdpunten.

Veronderstelde wedergeboorte
In de discussies uit de jaren veertig en daarna werd de aandacht vooral toegespitst
op de rechtstreekse relatie tussen doop en wedergeboorte. Iedereen wist wel en
accepteerde ook dat er ergens een verband bestond tussen doop en wedergeboorte.
In het doopformulier stellen de gereformeerde kerken dat ‘wij in het rijk van God
niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling en de besprenkeling met het water’ (Gereformeerd kerkboek, p. 512). We
hebben allemaal wedergeboorte nodig.
De meningsverschillen ontstonden toen dr. Abraham Kuyper, theoloog en staatsman, een nieuwe theorie naar voren bracht om uit te leggen hoe doop en wedergeboorte met elkaar in verband staan. Omdat niet alle gedoopte kinderen tot geloof
komen, redeneerde Kuyper dat in het geval van de onbekeerde kinderen de doop
niet werkte. Hoe was dit duidelijke probleem te verklaren, aangezien we geloven
dat Gods werk, inclusief de instelling van de doop, niet kan mislukken? Had God
dan toch gefaald? Was de doop dan ontoereikend?
Kuyper kon niet geloven dat de doop zelf zonder uitwerking zou kunnen zijn,
want God is soeverein en almachtig. Echte doop, zo redeneerde hij, moest leiden
tot wedergeboorte. Hij kwam tot de conclusie dat diegenen die niet tot geloof
kwamen, wel het uiterlijke teken ontvingen maar daarbij niet de innerlijke kracht
van wedergeboorte. In hun geval was het teken zonder betekenis. Alleen diegenen
die later blijk gaven van wedergeboorte, hadden de echte doop ontvangen.
Dit leidde tot verdere speculaties. Kuyper leerde het bestaan van twee verbonden, een uitwendig verbond (waartoe alle kerkleden behoorden) en een inwendig
verbond (alleen met de uitverkorenen gesloten). Alleen de uitverkorenen zouden
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tot wedergeboorte komen en gered worden. Kuyper wilde in zijn visie een positief
uitgangspunt instellen voor iedereen, en zei dat alle kinderen ten doop gehouden
moesten worden. Daarmee werden ze verondersteld wedergeboren te zijn, totdat
het tegendeel was bewezen. De basis voor de doop was dan veronderstelde of
vermoedelijke wedergeboorte. Kort samengevat: er waren twee verbonden en twee
soorten doop: het ene was effectief, voor de uitverkorenen; het andere was van
geen betekenis, voor de niet-uitverkorenen.
Deze theorie is duidelijk onbijbels. Het Woord van God leert ons dat de doop niet
moet worden bediend op grond van een veronderstelling, maar op basis van een
belofte, namelijk dat God zijn verbond sluit met gelovigen en hun nakomelingen.
Er bestaat maar één verbond en één doop (‘want voor u geldt deze belofte, evenals
voor uw kinderen’, Hand. 2:39; ‘één Heer, één geloof, één doop’, Ef. 4:5). De theorie
van Kuyper maakte het fundament van de kinderdoop tot een onzekere factor. Het
sacrament dat bedoeld was om het geloof te versterken, leidde in plaats daarvan
tot veel zoeken en twijfel. Mensen begonnen zich af te vragen of zij wel of niet de
echte doop hadden ontvangen.

De belofte van wedergeboorte
Helaas werden de ideeën van Kuyper tot officiële kerkleer verheven door de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het resultaat was dat velen
die Kuypers visie niet konden accepteren, onder tucht werden gezet en afgezet of
de Gereformeerde Kerken verlieten om samen verder te gaan als de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt).
Deze kerken belijden dat er wel degelijk een verband bestaat tussen doop en
wedergeboorte, maar dat is niet het verband dat Kuyper leerde. Juist in onze doop
wordt de wedergeboorte ons beloofd: ‘Wanneer wij gedoopt worden in de naam
van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons door dit sacrament ervan, dat
Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van Christus wil maken. Want Hij
eigent ons toe wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden
en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zo zullen wij tenslotte volkomen rein in
het eeuwige leven een plaats ontvangen temidden van de gemeente der uitverkorenen’ (Gereformeerd kerkboek, p. 513).
Deze belofte is zeker, en als we opgroeien, kunnen we daarop teruggrijpen en
verder bouwen, en moeten we daarop antwoord geven.
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Het gevaar van zelfgenoegzaamheid
In onze dagen zijn er nog maar heel weinig mensen die de leer van de veronderstelde wedergeboorte onderwijzen. Het probleem van vandaag ligt eerder aan de
andere kant van het spectrum. Daar bestaat de vrees dat de nadruk op het verbond
met de zekerheid mensen (en met name de jeugd) ertoe zal brengen om zelfgenoegzaam te worden in hun geloof en gedrag. Ik heb dit punt eerder genoemd,
maar het zal geen kwaad doen er hier opnieuw op in te gaan.
We hebben in dit verband de term ‘verbondsautomatisme’ horen klinken, wat betekent dat mensen denken dat zij automatisch gered zijn krachtens de verbondsrelatie, hoe dan ook. Misschien zijn we onbewust ten prooi gevallen aan een bepaalde
voor de hand liggende veronderstelling. Is het begrip van veronderstelde wedergeboorte, waartegen we in het verleden hebben gestreden, teruggekomen om ons
op een meer subtiele manier te achtervolgen? De mensen die dit gevaar vrezen,
waarschuwen wel eens tegen het benadrukken van het verbond, omdat dit mensen
de valse zekerheid zou geven dat zij al gered zijn. Daarom zouden we in plaats
daarvan mensen moeten aansporen om te streven naar wedergeboorte en hun
uitverkiezing te verwezenlijken.
Als de klacht hieruit bestaat dat de gereformeerde leer mensen zelfingenomen
maakt, kunnen we erop wijzen dat deze klacht niet nieuw is en al eerder beantwoord is. In de Heidelbergse Catechismus (zd. 24, vr./antw. 64) wordt gevraagd:
‘Maakt deze leer (van verlossing alleen door genade) de mensen niet zorgeloos en
goddeloos?’ Het antwoord is: Nee; het tegengestelde is waar, ‘want het kan niet
anders, of ieder die door waar geloof in Christus ingeplant is, brengt vruchten van
dankbaarheid voort’. Wanneer de gereformeerde leer op de juiste manier wordt
onderwezen, maakt die mensen niet zorgeloos, maar gehoorzaam en actief in de
dienst van de Heer. Het is niet de leer die veranderd moet worden, maar het zijn de
mensen die zich moeten bekeren.
We moeten ons echter wel afvragen of er ook gegronde redenen bestaan voor de
vrees voor zelfgenoegzaamheid en automatisme. Worden de jongeren op de juiste
manier onderwezen? Wordt er thuis en in de kerk misschien een eenzijdige nadruk
gelegd op het zijn in het verbond en wordt er niet genoeg gesproken over leven in
het verbond? Het gevaar van dode orthodoxie bestaat altijd wanneer de zuivere
leer niet wordt gesierd door een heilig leven. Worden de gemeenteleden, ook de
jongeren, wel op de juiste manier uitgedaagd om zichzelf te onderzoeken en om
zich van specifieke zonden te bekeren?
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In het liefdesverbond is wedergeboorte een vereiste. We moeten nieuwe mensen
worden. We moeten niet alleen de verbondsbelofte horen, maar we moeten ook van
dag tot dag op grond van deze belofte werken. Dit werd al duidelijk gemaakt toen
we gedoopt werden en we moeten eraan herinnerd worden wanneer we leven en
groeien in het verbond.

‘Een verbond bevat twee delen’
Bij onze doop werd benadrukt dat het verbond een werkrelatie is. Gods beloften
komen niet zonder belangrijke voorwaarden. In het formulier voor de bediening van
de doop lezen we: ‘Omdat elk verbond twee delen heeft, een belofte en een eis,
worden wij door God in de doop ook geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid …’ (Gereformeerd kerkboek, p. 513). Dit is een belangrijke stelling, waarvan tijdens verhitte discussies de implicaties soms niet goed worden overzien.
De ene persoon kan de belofte willen benadrukken, omdat hij gelooft dat alles wat
de Heer God ons werkelijk geeft in zijn verbond, het belangrijkste is. Per slot van
rekening is een verbond een relatie waarop we ons leven moeten kunnen bouwen.
Iemand anders, die veel onverschilligheid heeft opgemerkt in de kerk, voelt dat er
meer nadruk gelegd zou moeten worden op de eis. Anders zouden veel mensen
voor eeuwig verloren gaan, terwijl ze denken dat ze op weg zijn naar de hemel. Er
moeten strenge maatregelen genomen worden om een gemakzuchtige geloofspraktijk tegen te gaan.
In feite zijn beide genoemde meningen eenzijdig en daarom verkeerd. Want de
belofte en de eis mogen niet op deze manier van elkaar gescheiden worden. Zij
horen bij elkaar en kunnen alleen functioneren als ze met elkaar in overeenstemming zijn. Neem de belofte weg en de eis wordt onmogelijk. Neem de eis weg en
de belofte verliest zijn waarde. Alleen wanneer we de belofte en de eis de plaats
geven die ze toekomt, vermijden we ongezonde en verwarrende dilemma’s.
Ik moet hier iets belangrijks aan toevoegen. Het formulier geeft aan dat de belofte
eerst komt. Wanneer het sacrament bediend wordt (en dat is de gelegenheid waarbij het formulier wordt gebruikt), wordt eerst het positieve aspect benadrukt. Een
christen begint altijd met de genade van God, want zonder zijn genade kunnen
wij niets doen. Maar waar de belofte wordt verkondigd, moet de eis onmiddellijk
volgen. Genade verplicht ons altijd God te dienen in overeenstemming met zijn wil.
We moeten onophoudelijk bidden om zijn genade.
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We kunnen het een niet hebben zonder het andere. J. Kamphuis spreekt terecht van
een ‘onverbreekbaar verband’ (J. Kamphuis, Een eeuwig verbond, p. 58). Wie op dit
punt ontspoort, verdraait het onderwijs vanuit de Schrift.

Wedergeboorte in de gereformeerde belijdenisgeschriften
Het is dus waar dat wedergeboorte een vereiste is voor ons leven. Maar wat wordt
er nu precies met deze term bedoeld? Niet iedereen geeft daar dezelfde betekenis
aan. Sommigen zien wedergeboorte als het begin van een nieuw, geestelijk leven,
terwijl anderen het liever gelijkstellen met het steeds doorgaande proces van dagelijkse bekering. De gereformeerde belijdenisgeschriften gebruiken de term ‘wedergeboorte’ op beide manieren.
In artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar we belijden wat Gods
Woord ons leert over heiliging en goede werken, staat dat ‘dit ware geloof, in de
mens verwekt door het horen van het Woord van God en door de werking van de
Heilige Geest, hem opnieuw geboren doet worden en tot een nieuwe mens maakt’.
Geloof leidt tot wedergeboorte (tegenwoordige tijd), een proces van dagelijkse
bekering en vernieuwing.
De Heidelbergse Catechismus vermeldt het begrip ‘wedergeboorte’ in Zondag 3,
vraag en antwoord 8, waar wordt gezegd dat we helemaal onbekwaam zijn tot iets
goeds en uit op elk kwaad, ‘behalve wanneer wij door de Geest van God opnieuw
geboren worden’. Als bewijstekst hierbij is Johannes 3:3-5 uitgekozen, waar de Heer
Jezus een gesprek met Nikodemus heeft over wedergeboorte. Hier wordt het begin
van wedergeboorte bedoeld. Maar later in Zondag 33, waar het gaat over bekering
en berouw, spreekt de Catechismus over een proces: ‘En ook dat wij deze zonden
hoe langer hoe meer haten en ontvluchten.’
In de Dordtse Leerregels (hfst. III/IV, art. 11-13) lijkt het alsof de woorden bekering
en wedergeboorte zonder veel onderscheid gebruikt worden. Maar in artikel 12
vinden we dat wedergeboorte inderdaad gezien moet worden als het begin van een
proces: ‘Dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit
de dood en levendmaking, die God zonder ons in ons tot stand brengt en waarover
in de Schrift zo indrukwekkend gesproken wordt.’

Wedergeboorte: het begin van een nieuw leven
De uitdrukking ‘wedergeboorte’ kan opgevat worden als een eenmalig, eenzijdig
werk van God, waardoor wij in staat gesteld worden een nieuw, geestelijk op God
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gericht leven te beginnen. De doop laat ons de noodzaak van een dergelijke wedergeboorte zien. De apostel Paulus schrijft in Titus 3:5: ‘… en heeft hij ons gered, niet
vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered
door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige
Geest.’ Het woord ‘bad’ is een verwijzing naar de doop. Het betekent niet dat de
doop zelf wedergeboorte bewerkt, want dat is iets wat de heilige Geest doet. De
doop laat ons de noodzaak ervan zien en spreekt over de belofte van deze wedergeboorte.
We belijden het goddelijke karakter van wedergeboorte ook in hoofdstuk III/IV van
de Dordtse Leerregels, artikel 12. Hier wordt het genoemd ‘een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking.’ Het kan worden vergeleken met schepping en opstanding,
andere machtige en onvergelijkbare daden van God, en van Hem alleen.
Hoewel onze doop niet wordt toegediend om een al aanwezige wedergeboorte te
verzegelen, leert de doop ons dat wedergeboorte wel moet volgen en belooft hij
dat God zal geven wat daarvoor nodig is. Dit is een vaste belofte, waarop we heel
ons leven kunnen bouwen. We mogen vragen om vervulling ervan, een beroep doen
op Gods verbondsgenade, de zekerheid geloven die ons bij onze doop is geschonken; en we mogen ijverig de middelen gebruiken die God aan zijn kerk gegeven
heeft en die de heilige Geest gebruikt om wedergeboorte in ons te bewerken.
De Dordtse Leerregels noemen bij het spreken over het ‘gebruik van middelen’
(DL III/IV,17) het Woord, de sacramenten en de kerkelijke tucht. De apostel Petrus
verwijst naar de vernieuwende kracht van het Woord, wanneer hij schrijft: ‘Heb
elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw
zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende
en altijd blijvende woord’ (1 Petr. 1:23), en hij voegt daaraan toe: ‘Dit woord is het
evangelie dat u verkondigd is.’ Wedergeboorte wordt door de heilige Geest in de
harten gewerkt door de trouwe prediking van het Woord.
Een verbondskind mag verzekerd zijn van Gods belofte, maar hij is tegelijkertijd
verplicht gebruik te maken van de middelen die God geeft. Als hij die goed en
oprecht gebruikt, zal hij ervaren dat God hem geeft wat hij vraagt.

Wedergeboorte: radicale verandering
Het onderwerp wedergeboorte wordt vijf keer vermeld in het Nieuwe Testament.
In de grondtekst worden hiervoor twee verschillende woorden gebruikt, maar die
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betekenen in wezen hetzelfde: ‘wedergeboren worden’ betekent het begin van een
totaal nieuw leven. Zoals de geboorte het begin betekent van natuurlijk leven, zo
is wedergeboorte het begin van geestelijk leven. Zoals we in het vlees geboren
zijn, zo moeten we in de geest wedergeboren worden. In geen van de vijf gevallen
wordt het woord in de gebiedende wijs gebruikt: als een gebod; het wordt altijd
vermeld als iets wat werkelijkheid moet worden in het leven van een christen.
Wedergeboorte is iets dat moet gebeuren.
In Johannes 3:3 lezen we de woorden die Christus spreekt tot Nikodemus:
‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk
van God zien.’ In Johannes 3:5 lezen we de uitdrukking ‘geboren worden uit water
en geest’. Wij kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan, tenzij we deze
wedergeboorte ontvangen. Deze woorden laten ons zien dat wedergeboorte essentieel is voor iedere christen. Let op het verband tussen ‘water en geest’. De doop
verzekert ons van en leidt ons tot de tegenwoordigheid en het werk van de heilige
Geest.
In 1 Petrus 1:3 lezen we: ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.’
Zowel Johannes als Petrus presenteren wedergeboorte als een werk of geschenk
van God, een geschenk van genade en liefde. Wedergeboorte is doorslaggevend
en verandert ons leven totaal. Petrus wijst ook op de middelen die de heilige Geest
gebruikt om te komen tot wedergeboorte: ‘… als mensen die opnieuw zijn geboren,
niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord’ (1 Petr. 1:23).
Wat is dan de verandering die wedergeboorte tot stand brengt? Paulus legt uit dat
we door dit werk van God ertoe gebracht worden het Woord van God te aanvaarden, het leren te begrijpen en in praktijk te brengen: ‘Wij hebben niet de geest van
de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten
wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken’ (1 Kor. 2:12).
We denken of handelen niet langer als de vele mensen om ons heen die de Heer
Jezus niet kennen of Hem hebben verworpen. We hebben de zin, de geest van
Christus. ‘Er staat immers geschreven: “Wie kent de gedachten van de Heer, zodat
hij hem zou kunnen onderwijzen?” Welnu, onze gedachten zijn die van Christus’
(1 Kor. 2:16). Wij zijn anders, en daar hoeven we ons niet voor te schamen.
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Het moment van wedergeboorte
De vraag wordt wel eens gesteld of we het exacte moment van onze wedergeboorte
weten en kunnen bepalen. Bij mijn weten zegt de Schrift hier nergens iets over.
Wij herinneren ons bijvoorbeeld het moment van onze geboorte niet, maar we
weten dat we geboren zijn, omdat we in leven zijn, en omdat we ademen en bewegen. Op eenzelfde manier weten we dat we wedergeboren zijn, niet omdat we
ons het exacte moment levendig voor de geest kunnen halen, maar omdat we in
Christus geloven. Net zoals ademen het bewijs is van geboorte, zo is geloof met de
vruchten daarvan het bewijs van wedergeboorte.
De belangrijkste vraag die in de Schrift gesteld wordt, is niet: ben je wedergeboren?
Maar wel: hoe zit het met jou? Wie zeg jij dat Ik (Christus) ben? ‘Toen vroeg hij hun:
“En wie ben ik volgens jullie?”’ (Mat. 16:15). Het antwoord moet uit het diepst van
het hart komen: ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God’ (vs. 16). Als dat
geloof echt in ons leeft, is het geen werk van vlees en bloed, maar van de heilige
Geest. Dit geloof is het gevolg van wedergeboorte en zal herkenbaar zijn aan de
vruchten.
Deze bewijzen kunnen niet ontbreken. Paulus schrijft: ‘Wat onze eigen natuur wil
brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat
vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook
niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.
Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont
in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus
ook niet toe’ (Rom. 8:6-9).
Wanneer we Gods geest eenmaal hebben ontvangen, worden we door Hem geregeerd. Dat wordt ook beklemtoond bij onze doop en moet tot uiting komen als
we opgroeien: ‘Dit betekent dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest
aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met
heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook dat wij met de wereld
breken, onze oude natuur doden en godvrezend leven’ (Gereformeerd kerkboek,
p. 513). Dit is steeds Gods verbondseis geweest door alle eeuwen heen. Het liefdesverbond is niet gebaseerd op wedergeboorte, maar wedergeboorte is zeker wel een
vereiste.

Dagelijkse bekering
Zoals we gezien hebben, kan de term ‘wedergeboorte’ een eenmalige gebeurtenis
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aanduiden. Er moet ergens een begin zijn van actief geestelijk leven. Tegelijkertijd
moeten we op dit punt voorzichtig zijn, omdat de Bijbel ook spreekt over het nieuwe leven van een christen als een zaak van groei. De wedergeborenen zijn ‘in dit
leven niet helemaal verlost van het vlees en het lichaam der zonde’ (DL V,1). Zij zijn
wel verlost van de tirannie en slavernij van de zonde, maar ze worden er nog wel
door beïnvloed, omdat er nog zonde in hen is overgebleven.
Daarom moet de nadruk op de noodzaak van dagelijkse bekering blijven liggen.
Net zoals er na een geboorte voeding, koestering en groei volgt, zo is dat ook het
geval bij wedergeboorte. We moeten ons elke dag bekeren van onze zonden, ons
afkeren van het kwade en onszelf oefenen in een vroom leven: ‘Verwerp heilloze
bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven’ (1 Tim. 4:7).
De Bijbel gebruikt twee hoofdwoorden voor bekering. Het woord, metanoia, betekent dat we anders gaan denken. We leren op een schriftuurlijke manier te denken.
We gaan ook kijken met ogen van liefde. We kijken anders tegen de dingen aan
en ontwikkelen een buitengewone visie. De betekenis van het tweede woord, epistrepho, is: afkeren van (nl. van het kwaad). Dit houdt ook in dat we ons toekeren
naar God en zijn geboden. We gaan ons anders gedragen dan we tot nu toe deden,
omdat we nieuwe inzichten hebben gekregen. Dit is een proces dat ons hele leven
lang doorgaat. We gaan denken en handelen als Gods kinderen.
Wedergeboorte is belangrijk, maar wat wedergeboren is, moet geestelijk groeien.
‘Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in
hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees
vervuld van dankbaarheid’ (Kol. 2:6-7). Zie ook vers 19: ‘Zulke mensen richten zich
niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en
pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.’ Ik denk ook aan Efeziërs
4:15: ‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben,
samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
We moeten hierbij duidelijk stellen dat dit voor ons geen onmogelijke opgave is.
Bij onze doop wordt ons beloofd dat de heilige Geest in ons wil wonen, niet alleen
om ons toe te eigenen wat we in Christus hebben, maar ook om ons de dagelijkse
vernieuwing van ons leven te schenken. Christus belooft ons: ‘… de Geest van de
waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem
niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven’ (Joh.
14:17). In het geloof kunnen we door gebed en waakzaamheid groeien tot gehoorzaamheid en een nieuw leven.
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De apostel Paulus legt in Romeinen 6 uit dat we samen met Christus gestorven zijn
en daardoor dood voor de zonde zijn. In dit verband spreekt hij ook over de doop:
‘We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de
macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden’ (vs. 4).
Dit dood-zijn voor de zonde en opstaan tot een nieuw leven, zoals dat gesymboliseerd wordt in de doop, is iets wat we niet te licht moeten opvatten. Het gebeurt
niet automatisch. God betrekt ons bij dit proces en houdt ons verantwoordelijk in
zijn verbond. We moeten elke dag bidden om kracht in de strijd tegen de zonde. In
de brief aan de Hebreeën worden we gewaarschuwd met de volgende woorden: ‘U
hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet’ (Heb. 12:4).
Verbondskinderen moeten steeds weer opnieuw bewuste en concrete beslissingen
nemen om de Heer te dienen, om gehoorzaam te zijn aan zijn geboden, om de
Heer heel persoonlijk en diepgaand te leren kennen in zijn liefde en genade. Het is
niet zonder reden dat onze Heer Jezus de bergrede beëindigde met een waarschuwing: ‘Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur
geworpen.’ Christus voegde daaraan toe: ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij
zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil
van mijn hemelse Vader’ (Mat. 7:19 en 21).
In dit opzicht willen we ook wijzen op de aansporing van Paulus in de brief aan
de Filippenzen: ‘Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor
God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt,
omdat het hem behaagt’ (Fil. 2:12-13). Vooral in het nieuwe verbond zijn Gods
verwachtingen hoog gesteld en moet zijn toorn worden gevreesd. De eindconclusie
van de brief aan de Hebreeën is: ‘Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk
in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept,
met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur!’ (Heb. 12:28-29). Dit werd
onder het oude verbond ook al door Mozes gezegd: ‘Want de Heer, uw God, is een
verterend vuur, hij duldt geen andere goden naast zich’ (Deut. 4:24), en het is meer
dan ooit in overeenstemming met de waarheid onder het nieuwe verbond.

Strijd en zegepraal
Het leven van een verbondskind is een leven van strijd en zegepraal. De strijd wordt
treffend door de apostel Paulus beschreven in Romeinen 7, niet als een excuus voor
zonde, maar als weergave van de werkelijkheid van het leven. Het is een werkelijkheid die we onder ogen moeten zien, anders vervallen we tot wanhoop en wordt
ons gevoel van eigenwaarde ondermijnd.
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Paulus schrijft: ‘Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn
natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet

wat ik wil, ik doe juist wat ik haat’ (Rom. 7:14-15). En let ook op vers 18: ‘Immers, ik
besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede
wel, maar het goede doen kan ik niet.’
Er is al veel discussie geweest over deze verzen, vooral over de vraag of Paulus in
Romeinen 7 zijn toestand beschrijft van voor of na zijn wedergeboorte. Kan iemand
die is wedergeboren (we gaan ervan uit dat Paulus wedergeboren was toen hij de
brief aan de Romeinen schreef), echt zeggen: ‘Door mijn natuur ben ik uitgeleverd
aan de zonde?’ Is het hele punt van de wedergeboorte niet dat de slavernij aan
de zonde is verbroken? Schrijft Paulus niet in Romeinen 6:18: ‘… en bevrijd van de
zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid’, en in Romeinen 8:2: ‘De
wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van
de zonde en de dood’?
Kunnen wij tegelijkertijd slaaf en vrij zijn? Zijn wij, zoals Luther zei, simul justus
et peccator (tegelijkertijd gerechtvaardigd en zondig)? Zijn we nog slaven van
de zonde of zijn we bevrijd van de zonde? Dit is een heel belangrijke vraag voor
verbondskinderen. We hebben op dit punt duidelijkheid nodig.
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Met Augustinus, Calvijn en vele anderen geloof ik dat Paulus in Romeinen 6-8 over
zichzelf spreekt als een wedergeboren persoon. Laten we het bewijs voor deze stelling eens nauwkeurig bekijken. Paulus spreekt in hoofdstuk 6 op triomfantelijke
toon over het nieuwe leven van een christen, over dood zijn voor de zonde, maar
in Christus Jezus levend voor God, en hij pakt dit thema weer op in hoofdstuk 8,
wanneer hij spreekt over geleid worden door de Geest. Dit is waar het om gaat in
het christelijke leven. Maar tegelijkertijd staat er in hoofdstuk 7 de nuchtere waarschuwing: we zijn nog op deze wereld, in dit ‘lichaam van de dood’ en er is nog een
voortdurende strijd gaande tegen onze oude natuur. Die zal altijd deel uit blijven
maken van het christelijke leven, zo lang als we op aarde zijn.
De Dordtse Leerregels waarschuwen ons ernstig dat de wedergeborenen niet vrij
zijn van zonden die nog in hen overgebleven zijn, dat zij moeten strijden tegen hun
dagelijkse zonden en zwakheid, en dat zij soms zelfs in ernstige zonde vallen. Dit
is absoluut niet bedoeld om de zonde goed te praten. Integendeel, de uitwerking
van zulke zonden is verwoestend: zij beledigen God verschrikkelijk, zij verdienen
opnieuw de dood, zij bedroeven de heilige Geest, en oefenen zich een tijdlang niet
meer in het geloof. Het kan soms zelfs gebeuren dat we voor een tijd de genade
niet meer ervaren (DL V,5). Maar ook dan is onze hoop op God gevestigd, die
beloofd heeft dat Hij zijn trouw tot het einde toe bewaart. Zijn belofte faalt niet
(DL V,8). Het is onze strijd; de overwinning komt van Christus, in wie we inderdaad
‘meer dan overwinnaars’ zijn. ‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem
die ons heeft liefgehad’ (Rom. 8:37).
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21 Verbond en uitverkiezing
Het probleem van de relatie tussen het verbond en de wedergeboorte, waarmee
we ons in het vorige hoofdstuk bezighielden, leidt ons naar een andere belangrijke
vraag, namelijk: wat is de relatie tussen verbond en uitverkiezing?
Zoals we gezien hebben, komt deze vraag naar voren, omdat er verbondskinderen
zijn die tegen God in opstand komen, die Hem niet dienen en misschien soms wel
zover komen dat ze Hem haten. Deze mensen kunnen niet uitverkoren geweest zijn,
want we belijden dat een uitverkorene niet van het geloof kan afvallen. Maar als
niet alle verbondskinderen tot de uitverkorenen behoren, wat heeft het dan voor zin
of waarde om in het verbond opgenomen te zijn?
In wat nu volgt, zullen we ons met deze vraag bezighouden. We zullen zien dat
het verbond de weg is waarlangs God zijn verlossingswerk realiseert. Terwijl we het
verband tussen verkiezing en verbond steeds in gedachten moeten blijven houden,
moeten we daarnaast ook oog hebben voor het onderscheid tussen deze twee.
Omdat het verbond een levende interactie is tussen God en mens, en er dus dynamische krachten aan het werk zijn, kunnen we niet alles in één of ander gesloten
systeem dwingen.

Overeenkomsten tussen uitverkiezing en verbond
Achter Gods eeuwige besluit van uitverkiezing en het oprichten van zijn verbond
ligt in beide gevallen zijn soevereine genade. God is niet verplicht om wie dan
ook uit te kiezen – want alle mensen hebben gezondigd en schieten tekort in de
verheerlijking van God. Dat God een aantal mensen heeft uitverkoren, betekent niet
dat Hij daarom anderen ook moet uitkiezen, want Hij doet dit naar zijn vrije welbehagen. Gods besluit tot uitverkiezing vindt zijn oorsprong in zijn liefde en genade.
Ik heb dit al eerder gezegd en wil het nog eens benadrukken, omdat het van groot
belang is voor het onderwerp waar we mee bezig zijn.
Wat hierboven gezegd werd over Gods besluit tot verkiezing, geldt ook voor zijn
verbond. Hij richt zijn verbond op met wie Hij wil. Zoals we eerder gezien hebben,
doet Hij dit eenzijdig. Hij vraagt ons niet of we een verbond met Hem willen
aangaan, maar Hij komt tot ons en zegt tegen ons: Ik sluit nu mijn verbond met jou
en je nageslacht.
Zowel uitverkiezing als verbond zijn beperkt in hun omvang. God heeft niet alle
mensen uitverkoren, maar alleen een bepaald aantal. Op dezelfde manier roept
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God vandaag niet iedereen op om tot zijn verbond toe te treden, hoewel het
oorspronkelijk (in Adam) wel met de hele mensheid was opgericht. Vóór de zondeval strekte Gods genade zich uit over alle mensen; na de zondeval werd die genade
alleen gegeven aan de mensen die de Heer vreesden en leefden in de verwachting
van zijn gezalfde. Alhoewel de Heer barmhartig is over alle schepselen en in zijn
voorzienigheid voor hen zorgt, schenkt Hij zijn genade alleen aan zijn kinderen.
Het is heel belangrijk om goed in het oog te blijven houden dat uitverkiezing en
verbond beide gerelateerd zijn aan Gods werk in Christus. Wat betreft de uitverkiezing wordt er in de Bijbel gezegd: ‘In Christus immers heeft God, voordat de wereld
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn’
(Ef. 1:4). Het verbond is ook een overeenkomst die is gefundeerd op het werk van
Christus, zoals we zagen bij de instelling van het heilig avondmaal: ‘Deze beker
is het nieuwe verbond in mijn bloed.’ Zonder Christus hebben uitverkiezing en
verbond geen enkele waarde.
We kunnen ze beide op de volgende manier met elkaar verbinden: in de weg van
zijn verbond met ons realiseert God zijn besluit tot uitverkiezing. Het verbond is
de manier waarop Hij zijn kinderen naar Zich toeroept, zijn zegeningen over hen
uitstort en hen verbindt met Christus. Als uitverkiezing de enige basis is voor onze
verlossing, dan is het verbond de algemene manier waardoor wij geroepen worden
God te dienen.

Het onderscheid tussen uitverkiezing en verbond
Uitverkiezing is een eenmalig, eeuwig besluit van God, dat onveranderlijk is en al
genomen werd voor de grondlegging van de wereld. Gods verbond is echter een
relatie die in de loop der tijden met mensen is aangegaan en daardoor een geschiedenis heeft doorgemaakt. De uitverkiezing wordt van eeuwigheid bepaald, maar
het verbond gaat door verschillende bedelingen of fasen heen.
We moeten onderscheid maken tussen een besluit en een relatie. Verkiezing is een
besluit; het verbond is een relatie. Dat betekent dat we bij de uitverkiezing geconfronteerd worden met een beslissing waarbij wijzelf op geen enkele manier betrokken zijn. Maar in het verbond hebben we te maken met een relatie waarin we vanaf
het begin actief moeten deelnemen. Uitverkiezing is onvoorwaardelijk, maar in het
verbond wordt beslist wel een aantal voorwaarden gesteld.
Wij weten niet wie de uitverkorenen zijn. Alles wat we kunnen zeggen, is dat de
boom gekend wordt aan de vruchten. Maar we weten wel wie de mensen zijn die
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tot het verbond behoren, en we weten ook wat er van hen wordt verwacht. We
doen er hier verstandig aan om ons de volgende woorden van Mozes in herinnering
te brengen: ‘Wat verborgen is, behoort de Heer, onze God, toe; wat openbaar is,
komt ons toe. Wij en onze kinderen dienen ons altijd te richten naar alle bepalingen
van deze wet’ (Deut. 29:28). God heeft het aantal en de identiteit van de uitverkorenen niet geopenbaard, maar Hij heeft wel bekend gemaakt wie tot zijn verbond
behoren en wat dit verbond inhoudt.
Hieruit volgt dat Gods uitverkiezing, die onveranderlijk is, niet kan worden herroepen of tenietgedaan. Maar het verbond kan wel verbroken worden. Besluiten
houden stand; relaties kunnen mislukken. Alhoewel God trouw blijft, kunnen wij,
door onze zondige aard, het verbond verbreken.

Een onvoorwaardelijk besluit en voorwaardelijke beloften
Terwijl we bij de uitverkiezing te maken hebben met Gods eeuwige besluit, worden
we in het verbond als liefdesrelatie geconfronteerd met Gods beloften. We geloven
en belijden dat het besluit van de uitverkiezing onvoorwaardelijk is: God vraagt niet
van ons dat we aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat Hij ons uitkiest. Hij
kiest ons naar zijn genadig welbehagen en stelt ons vervolgens bepaalde eisen.
In het verbond hebben we echter altijd met voorwaarden te maken. Het verbond
bestaat, zoals we zagen, uit twee delen, een belofte en een eis. Hieruit volgt dat
wij, wanneer we weigeren om aan de verplichtingen te voldoen, ook het recht
verspelen op de vervulling van de beloften. Terwijl uitverkiezing een vaststaand
besluit is, is het verbond een levende relatie waarin van ons voortdurende betrokkenheid vereist wordt.
Toch gebruikt God de dynamische verbondsrelatie om zijn eeuwige besluit van de
verkiezing te realiseren. Al Gods werken vormen een eenheid op een manier die we
niet kunnen begrijpen, maar wel moeten bewonderen.
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22 Kan het verbond verbroken
worden?
De vraag of het verbond verbroken kan worden, is impliciet al beantwoord in het
voorafgaande. Het antwoord is bevestigend. Als verbond en verkiezing niet gelijkgeschakeld kunnen worden, en het beter is om niet te spreken van een verbond
met de uitverkorenen, dan volgt daar inderdaad uit dat het verbond verbroken kan
worden.
Zoals we zagen, zijn er mensen die proberen aan deze conclusie te ontsnappen,
door te spreken over twee verbonden: een inwendig en een uitwendig verbond.
Daarbij is het inwendig verbond dan het echte verbond, terwijl het uitwendige
alleen maar de uiterlijke kenmerken heeft van een verbond, zonder verdere inhoud.
Het uitwendige verbond kan verbroken worden; het inwendige niet. Dit is echter
geen schriftuurlijke visie. De Schrift leert ons dat er slechts één verbond bestaat en
spreekt over verbrekers van het verbond.
Het Oude Testament geeft ons vele voorbeelden van zulke verbondsbrekers. Kaïn
was een verbondskind, en bij zijn geboorte gaf zijn moeder een getuigenis van de
genadige hulp van God. Kaïn kende Gods verbondsvoorwaarden en bracht zelfs
offers aan de Heer. Toch negeerde hij Gods duidelijke waarschuwing, zondigde
tegen beter weten in, werd steeds opstandiger en doodde ten slotte zijn broer. Het
gevolg was dat God Kaïn van voor zijn aangezicht wegdeed. God kan niet verdragen dat mensen geen rekening houden met het verbond.
De Bijbel zelf gebruikt de uitdrukking ‘… omdat hij het verbond verbroken heeft’
(Gen. 17:14), bijvoorbeeld in het geval van iemand die de besnijdenis niet toepast
als teken van Gods verbond. Dit bijbels taalgebruik zou afdoende bewijsmateriaal
moeten leveren. Iemand moet werkelijk deel uitmaken van een verbond, voordat hij
het kan verbreken en het is duidelijk dat het verbond als relatie wel degelijk onherstelbaar verbroken kan worden.

Het voorbeeld van Esau
Nog een duidelijk voorbeeld van verbondsbreuk is de geschiedenis van Esau, zoals
die beschreven wordt in Genesis 25 tot 36. Daar hebben we natuurlijk allereerst
te maken met de profetische uitspraak bij de geboorte van Esau en Jakob: ‘De
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Heer zei tegen haar: ‘Twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteengaan nog
voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de
jongste dienen’ (Gen. 25:23), en hieruit leren we dat Gods soevereine wil uitgaat
boven alles wat er gebeurt. In verband hiermee verwijst Paulus in Romeinen 9 naar
‘Gods besluit’: ‘… en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden
gedaan, werd haar gezegd: “De oudste zal de jongste dienen.” Gods besluit blijft
namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar
omdat hij hem roept’ (vs. 11-12). Dit doet echter niets af aan de verantwoordelijkheid van Esau.
God is niet onrechtvaardig. ‘Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is?
Natuurlijk niet’ (Rom. 9:14). Esau oogst wat hij zelf heeft gezaaid. In Galaten 6:7-8
lezen we: ‘Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij
ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar
wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.’ Deze waarheid moet
bij verbondskinderen altijd voorop blijven staan.
Bij het opgroeien van Esau en Jakob merken we dat Esau, die een ervaren jager is,
een rusteloos karakter heeft; hij is ‘iemand die altijd buiten was’. ‘Toen de jongens
opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager, iemand die altijd buiten was,
terwijl Jakob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef’ (Gen. 25: 27).
Het is niet zo dat deze voorkeur van Esau op zich zondig was, maar hij raakt hierdoor nog verder verwijderd van de tenten van zijn vader en ook van de verantwoordelijkheden die hij heeft als oudste zoon. Esau voelt zich meer op zijn plaats in de
wereld dan bij Gods volk.
Dit wordt nog duidelijker zichtbaar in het voorval met de linzensoep. Wanneer
Esau uitgehongerd thuis komt en onmiddellijk op zoek gaat om zijn honger te stillen, verkoopt hij zijn geboorterecht aan zijn broer met de opmerking: ‘Man, ik sterf
van de honger, wat moet ik met dat eerstgeboorterecht?’ (Gen. 25:32). De Bijbel
vertelt dan verder: ‘Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en
ging meteen weer weg; hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht’ (Gen. 25:34). Het geboorterecht betekent niet alleen het recht op de aardse
eigendommen van zijn vader, maar het wordt hier ook in geestelijke zin gebruikt: de
belofte die naar hem toekomt in het verbond. Wat voor goeds brengt het verbond
Esau eigenlijk? Hij heeft weinig interesse voor zaken die de Heer aangaan; zijn hart
gaat uit naar het plezier van de wereld. Zijn behoeften moeten onmiddellijk worden
bevredigd.
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We lezen in Genesis 26:34-35: ‘Toen Esau veertig jaar was trouwde hij met
Jehudit, die een dochter was van de Hethiet Beëri, en met Basemat, een dochter
van de Hethiet Elon. Zij waren een bron van voortdurende ergernis voor Isaak en
Rebekka.’ Er worden hier twee dingen genoemd waar we aandacht aan moeten
besteden. In de eerste plaats trouwt Esau met Kanaänitische vrouwen uit een volk
waarmee geen verdragen bestonden. Door dat te doen sloot hij een verbond met
de Kanaänieten en negeerde hij het verbond met de Heer. In de tweede plaats
vertoont Esau een wereldse leefstijl door twee vrouwen te nemen. We worden hierbij herinnerd aan Lamech, zoon van Kaïn, die hetzelfde deed: ‘Lamech nam twee
vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla’ (Gen. 4:19).
Deze twee vrouwen worden met name genoemd en ook de namen van hun vaders
worden erbij vermeld. Dit kan een aanwijzing zijn, dat zij uit invloedrijke Hethitische
families kwamen. Zo baant Esau zich een weg in het land. Hij sluit een verbond met
de Hethieten en door dat te doen, veronachtzaamt hij het verbond van de Heer.
Isaak en Rebekka, de ouders van Esau, hadden veel verdriet over het gedrag van
hun zoon. We mogen aannemen dat deze vrouwen in de tenten van Isaak kwamen
wonen (d.w.z. in zijn tentenkamp) en hun valse godsdienst bleven uitoefenen. Zo
werden Isaak en Rebekka dagelijks geconfronteerd met hun afgodendienst. Dit was
voor hen een voortdurende bron van verdriet. ‘Zij waren een bron van voortdurende
ergernis voor Isaak en Rebekka’ (Gen. 26:35).
Wanneer Esau later te weten komt dat Jakob naar Paddan-Aram is gegaan om
daar een vrouw te vinden, gaat hij nogmaals impulsief te werk. We lezen: ‘Hij zag
wel in dat de Kanaänitische vrouwen in de ogen van zijn vader Isaak niet deugden.
Daarom ging hij naar Abrahams zoon Ismaël en trouwde hij, naast de vrouwen die
hij al had, Machalat; zij was een dochter van Ismaël, een zuster van Nebajot’ (Gen.
28:8-9). Als het zo belangrijk is om alles binnen de familie te houden, is Ismaël
veel dichterbij; waarom zou je helemaal naar Paddan-Aram gaan? Maar zo wordt
opnieuw een verbintenis tot stand gebracht met een familie die door God duidelijk niet wordt erkend als zijn verbondskinderen. Esau ontsteekt wel in woede over
Jakobs bedrog, maar toont geen enkel berouw over zijn eigen verkeerde daden.
In Genesis 36 lezen we hoe het afliep met Esau: hij verlaat Kanaän en vestigt zich
in het Seïrgebergte. Hij wordt de vader van de Edomieten, een volk dat later een
meedogenloze vijand van Gods verbondsvolk zou worden. De grootste vijanden van
de kerk van Christus zijn vaak mensen die binnen de kerkgemeenschap geboren
zijn, maar zich schamen voor hun afkomst. Dan is het verbond verbroken.
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Verbondsbreuk
Er staan nog andere voorbeelden in de Schrift, die eenzelfde beeld te zien geven.
We moeten wel begrijpen dat het verbreken van het verbond niet binnen een dag
gebeurt, maar het resultaat is van een proces waarin men steeds meer vervreemd
raakt van God en zijn volk. Ten slotte wordt dan een bewuste keuze gemaakt voor
de wereld, omdat in de wereld een zondige levensstijl wordt toegelaten. Vaak vindt
dit plaats op sleutelmomenten, wanneer er een beroep op iemand wordt gedaan,
of bij het sluiten van een huwelijk. Houden we er dan volledig rekening mee dat we
Gods verbondskinderen zijn?
De waarschuwing tegen verbondsbreuk is niet alleen van toepassing in de situatie
van het oude verbond. In de brief aan de Hebreeën, waar gesproken wordt over de
meerdere glorie van het nieuwe verbond, wordt herinnerd aan de minachting van
Esau voor Gods liefde als voorbeeld voor gelovigen onder het Nieuwe Testament.
We vinden deze waarschuwing in Hebreeën 12:16-17: ‘… en dat niemand overspel
pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn
eerstgeboorterecht verkocht. U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de
zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer om het goed te
maken, ook al smeekte hij er in tranen om.’ Esau is niet toegewijd aan God, maar
hij heeft de wereld lief.
Later ging Esau wel op zoek naar het materiële voordeel dat het verbond met zich
bracht. Maar hij kon er niet toe komen om radicaal van gedachten te veranderen. Er
was geen berouw; de tranen die hij huilde, waren krokodillentranen. Aan de buitenkant toonde Esau verdriet, maar er was geen sprake van echte bekering. Later waarschuwt Paulus de Korintiërs in het bijzonder voor verdriet dat geen echte bekering
met zich meebrengt.
Verbondsbreuk is het eindresultaat van een proces van groeiende ongehoorzaamheid aan God en steeds grotere vervreemding van de kerk. Uiteindelijk sluit men
zich aan bij de wereld, omdat daar het hart naar uitgaat. En wanneer dat proces
voltooid is, is het menselijk gesproken bijna onmogelijk terug te keren. Groot is de
genade van God wanneer een verloren verbondskind terugkeert naar de dienst van
de Heer. Groot is de vreugde wanneer een verloren zoon thuis komt.

En hoe zat het dan met Jakob?
Je zou kunnen zeggen: maar Jakob was in feite geen haar beter dan zijn broer Esau.
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Per slot van rekening kreeg hij de zegen van zijn vader door het toepassen van
bedrog en leugens. Hij maakte misbruik van de zwakheden van zijn broer, in plaats
van dat hij hem aanmoedigde om op het rechte pad terug te keren. Later klaagde
Esau verbitterd: ‘”Niet voor niets heet hij Jakob: hij heeft me nu al twee keer beetgenomen. Eerst heeft hij me mijn eerstgeboorterecht afgenomen en nu ook nog
mijn zegen!” Daarna vroeg hij: “Hebt u dan geen zegen meer over voor mij?”’ (Gen.
27:36).*
Het leven van Jakob was inderdaad ook vol van zonde en zwakheid. Gods verbondskinderen zijn in geen enkel opzicht volmaakt. Dat is geen excuus, maar werkelijkheid. De Bijbel spreekt eerlijk en open over de zonden van Gods volk. Maar de
Bijbel laat er ook geen misverstand over bestaan dat Jakob moest lijden onder
de gevolgen van zijn zonden. Kijk maar eens naar wat in zijn eigen gezin voorviel,
tussen zijn eigen zonen, en hoe hij door hen werd gekwetst. De bedrieger werd
bedrogen. Binnen de grenzen van het verbond moeten we altijd op onze hoede
blijven voor onze eigen zwakheden, want door onze zonden maken we niet alleen
Gods naam te schande, maar brengen we ‘grote schade toe aan hun (ons eigen)
geweten’ (DL V,5). De gevolgen van de zonde zijn ernstig en moeten soms de rest
van een mensenleven meegedragen worden.
Toch had in Jakobs leven het geloof het laatste woord. In Hebreeën 11:21 lezen
we: ‘Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok.’ De brief aan de
Hebreeën verwijst ongetwijfeld naar het verhaal van de zegening van Jozefs zonen
om te laten zien dat Jakob de door God vastgestelde orde, dat de jongere machtiger zou zijn dan de oudere, accepteerde. ‘Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm had gelegd, leek hem dat verkeerd, en daarom
pakte hij zijn vaders hand, om die te verplaatsen van Efraïms hoofd naar dat van
Manasse. “Niet zo, vader!” zei Jozef. “Dit is de oudste, u moet uw rechterhand op
zijn hoofd leggen.” Maar zijn vader wilde dat niet. “Ik weet het, mijn zoon,” zei hij,
“ik weet het. Ook uit hem zal een volk voortkomen, ook hij zal machtig worden.
Maar zijn jongere broer zal machtiger worden dan hij, en uit hem zullen tal van
volken voortkomen.” Zo zegende hij hen die dag met de woorden: “Jullie naam zal
worden genoemd in de zegenwensen van de Israëlieten. Ze zullen zeggen: ‘Moge
God u maken als Efraïm en Manasse.’” Zo plaatste hij Efraïm vóór Manasse’ (Gen.
48:17-20). Jakob had geleerd te buigen voor de soevereine genade van God en hij
had geleerd alle eer aan God te geven.

*

Noot van de vertaalster: De NBV noteert in een noot bij dit vers: ‘Jakob – In het Hebreeuws is er een woordspel

tussen de naam ja‘aqov, “Jakob”, en het werkwoord ‘aqav, “beetnemen”.’
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Wanneer we Gods verbond houden, is dat niet een bewijs van onze eigen goedheid
of bekwaamheid; het is een teken van Gods liefde en genade. Wanneer we mogen
zeggen: ‘Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof
behouden’, is dat geen reden om onszelf op de borst te slaan, maar een erkenning
van Gods zorg en leiding.
De geschiedenis van Esau en Jakob toont ons hoe groot onze verantwoordelijkheid is in het liefdesverbond. Laten we daarom leren te leven in overeenstemming
met Gods voorschriften en er zo naar streven de oogst van zegen op zijn beloften
binnen te halen.

Jakob zegent Efraïm en Manasse
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In dit slothoofdstuk wil ik nog een paar opmerkingen maken over het leven met de
Heer in het liefdesverbond. Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat het een
groot voorrecht is om tot Gods volk te mogen behoren. Het is iets wat we nooit zelf
zouden kunnen verdienen, of waar we ons door onze prestaties van zouden kunnen
verzekeren. Voor ons is het van het grootste belang om te erkennen dat we slechts
door genade zijn wat we in dit leven geworden zijn. God is op soevereine wijze met
zijn genade in ons leven gekomen en heeft zijn recht op ons doen gelden als zijn
kinderen in Christus. Het moet ons steeds opnieuw blijven verbazen dat we een
dergelijke plaats hebben gekregen.
Aangezien wij deze plaats in het verbond niet kunnen verdienen, moet dit alles heel
eenvoudig in het geloof worden aanvaard. Dat betekent dat we moeten beginnen
waar God begint. Als we uit godvrezende ouders zijn geboren, mogen we geloven
dat Hij ons als zijn kinderen heeft toegeëigend vanaf het moment van conceptie en
geboorte. Dat is niet het gevolg van het geloof van onze ouders, want onze verlossing is niet gebaseerd op menselijke daden; het is omdat God besloten heeft om
zijn verbond op te richten met gelovigen en hun nakomelingen. Dat is de manier
waarop de Heer altijd heeft gewerkt en hoe Hij vandaag nog steeds werkt.
Als we niet uit gelovige ouders geboren zijn, maar door Gods voorzienige zorg later
tot geloof in Christus gekomen zijn, mogen we geloven dat we vanaf het moment
waarop we tot geloof kwamen, inbegrepen zijn in het liefdesverbond en dat geldt
ook voor onze kinderen, als we die hebben. ‘Petrus antwoordde: “Keer u af van uw
huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving
te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want
voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn
en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen”’ (Hand. 2:38-39); ‘Maar de belofte
had alles te maken met vertrouwen omdat ze een gave van God moest zijn, want
alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de
wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van
ons allen is’ (Rom. 4:16). Daaruit komt dan voort dat we met grote vreugde de
liefde van God in het openbaar willen belijden, om gedoopt te worden en daarna
onze plaats in te nemen als volwaardige leden van Christus’ kerk.
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De zekerheid van het verbond
God heeft een verbond met ons gesloten en ons daarbij zichtbare tekenen en zegels
van dit verbond gegeven om ons te verzekeren van zijn liefde voor ons. Hij is een
relatie met ons aangegaan, die bepaald wordt door volmaakte liefde van zijn kant.
Hij heeft ons duidelijk zijn liefde laten zien: ‘En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem
zouden leven’ (1 Joh. 4:9). We tekenen hierbij nogmaals aan, dat wij niet eerst God
liefhadden, maar dat het verbond zijn initiatief en werk is. ‘Het wezenlijke van de
liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn
Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden’ (1 Joh. 4:10).
We leven in een wereld die vol is van onzekerheden en waarin haat en egoïsme
overal de overhand lijken te hebben. Maar God heeft zijn hart voor ons geopend
in Christus en vraagt dat wij elkaar liefhebben. Dat wij zijn opgenomen in Gods
verbond, verzekert ons krachtig van zijn liefde. Hij ziet ons niet zoals we van onszelf
zijn; Hij ziet ons door de ogen van Jezus Christus, onze Heer en verlosser. In Christus
worden we in staat gesteld om medegelovigen als broeders en zusters te aanvaarden. Diezelfde liefde motiveert ons ook om door evangelisatie en zending over
Gods liefdesverbond te spreken tegen mensen die Jezus Christus nog niet kennen:
‘… en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist’
(Kol. 4:6).
Waar het in dit verbond om gaat, is dat we bewust Gods liefde in Christus aanvaarden en zo van onze kant het liefdesverbond bevestigen. We moeten onze zonden
kennen en belijden, tegen onze zondige natuur strijden en onze zekerheid zoeken
in het kruis van Golgota. Wij mogen onze zekerheid nooit baseren op wat wij
gedaan of niet gedaan hebben. Want Jezus is de Christus, de gezalfde verlosser, en
Hij alleen. Wedergeboorte betekent: Christus ontvangen en aanvaarden in geloof.
‘Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader
liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn’ (1 Joh. 5:1). Meer dan dat wordt
van ons niet gevraagd om gerechtvaardigd te kunnen worden, maar minder ook
niet.
Dit geloof is uitsluitend gebaseerd op de beloften van God, zoals die geopenbaard
zijn in het evangelie. Het houdt alles voor waar wat God in zijn Woord heeft geopenbaard. Het geeft ook rust en vertrouwen, dat deze beloften gelden voor jou zelf.
Geloven is niet zonder meer zeggen: ‘Ik geloof dat de Bijbel waar is’, maar geloven
is zeggen: ‘Ik geloof dat de Bijbel waar is voor mij.’ Geloven is niet alleen zeggen: ‘Ik
geloof dat Jezus de verlosser is’, maar: ‘Ik geloof dat Jezus mijn verlosser is.’
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Dit betekent dat er tussen God en ons in het verbond een intieme en persoonlijke band bestaat. Bij onze doop riep Hij ons bij onze naam. Niets in dit leven is
persoonlijker en reikt verder dan de doop. We moeten ervoor zorgen, dat het geen
vergeten sacrament wordt. Aangezien het verbond een liefdesrelatie is, betekent
alleen het feit van de doop zelf al een levende, persoonlijke en diepe ervaring. Net
zoals de heiligen van vroeger moeten wij wandelen met God. Dat betekent dat we
ons hele leven voor Hem openstellen, geen geheimen voor Hem hebben en altijd in
alles zijn hand zoeken en vinden.
Elkaar liefhebben betekent met elkaar samenleven. God liefhebben betekent met
Hem omgaan. Wij moeten dagelijks op de Heer gericht zijn, en bij alles wat we
doen, moeten we bewust rekening houden met zijn beloften en zijn voorschriften.
Dit moet een deel van ons leven worden. ‘U hebt hem lief zonder hem ooit gezien
te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt; uw redding’
(1 Petr. 1:8-9).
Kan er ooit enige twijfel bestaan over onze relatie met God? Zal Hij me altijd liefhebben, wat er ook in dit leven gebeurt, ook als ik Hem telkens weer ontzettend
heb teleurgesteld? Luister naar Hem: ‘Als we zeggen dat we de zonde niet kennen,
misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan
zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van
alle kwaad’ (1 Joh. 1:8-9). Het verbond is niet geworteld in onze gehoorzaamheid
– alhoewel onze gehoorzaamheid wel een vereiste is – maar het is geworteld in
zijn liefde in Christus. Het werd uitgesproken bij onze doop: ‘En wanneer wij soms
uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en al
evenmin in de zonden blijven liggen. Want de doop is een zegel en een volkomen
betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben’ (doopformulier, Gereformeerd kerkboek, p. 513).
Waar ik in dit leven ooit ook maar aan mag twijfelen, niet aan Gods liefde in
Christus, niet aan zijn genadeverbond. Ik mag iedere dag pleiten op dat verbond,
en ik mag weten dat Hij niet van mijn zijde zal wijken en me niet zal verlaten (Deut.
31:6; Heb. 13:5). Jezus Christus was verlaten aan het kruis, zodat God altijd met mij
zou zijn.

Toewijding in het verbond
Een verbond tussen mensen brengt wederzijds verplichtingen met zich mee. Ons
verbond met God houdt in dat we verplichtingen hebben tegenover God. We leven
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in een wereld die tekortschiet in verantwoordelijkheid. Beloften worden niet gehouden en overeenkomsten niet nagekomen. Er bestaat zelfs vaak geen vertrouwen
meer in mensen die een plechtige eed hebben gezworen bij de aanvaarding van
een openbaar ambt. Overal in de wereld ontbreekt respect voor waarheid en trouw.
Maar God weet Zich verbonden met degenen die Hem liefhebben. Gods verbondenheid bestaat uit zijn liefhebbende trouw en loyaliteit. Hij verandert niet, maar
blijft van eeuw tot eeuw dezelfde, in die zin dat Hij eeuwig trouw blijft aan Zichzelf
en zijn aan ons gegeven woord nakomt. Hij heeft Zich één ding voorgenomen:
Zichzelf te verheerlijken door de verlossing en vervolmaking van zijn volk door
Jezus Christus. En zijn doel zal bereikt worden, ondanks alle menselijke en duivelse
tegenwerking. Geen samenbundeling van wereldse krachten kan zijn liefdesverbond
verbreken.
Zoals God Zich aan ons heeft gegeven, zo zullen wij aan Hem toegewijd zijn. Deze
verbintenis moet niet als vaag en oppervlakkig opgevat worden, maar bestaat uit
het doen van specifieke en concrete dingen. De toewijding die God van zijn volk
vraagt, is door de eeuwen heen nooit veranderd. Liefde is niets anders dan het
erkennen van Gods soevereiniteit en het gehoorzamen van zijn geboden. Niemand
hoeft eigenlijk te vragen wat God wil. ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet
wat de H e e r van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en
nederig de weg te gaan van je God’ (Mi. 6:8). Deze woorden geven een samenvatting van wat God van ons vraagt in zijn liefdesverbond.
Wanneer het gaat over ons aandeel in het liefdesverbond, ben ik altijd onder de
indruk van de manier waarop de Heidelbergse Catechismus onze dankbaarheid aan
God voor onze verlossing onder woorden brengt. De wet van God (de tien geboden)
en gebed (het Onze Vader) worden uitgebreid behandeld en de Catechismus maakt
duidelijk dat gebed het voornaamste stuk van onze dankbaarheid is.
Inderdaad, onze dankbaarheid moet gezocht worden in gebed, vertrouwen, vroomheid en gehoorzaamheid. Persoonlijke aanbidding en het eren van God in het gezin
komen eerst. Die vloeien voort uit een levend lidmaatschap van de kerk. Denk er
daarbij aan, dat de sabbat in de Bijbel een teken van het verbond wordt genoemd.
Ook voor vandaag geldt nog de regel, dat we gedreven door liefde elke week op
de dag van aanbidding samenkomen met Gods volk. Zoals we in Hebreeën lezen,
een boek dat ons zoveel vertelt over Gods liefdesverbond: ‘… en in plaats van weg
te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen,
en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen’ (Heb. 10:25).
Samen met andere heiligen dienen we God te aanbidden en naar de verkondiging
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van zijn Woord te luisteren. Ons geloofsleven zal dan dagelijks gevoed en gesteund
worden door de gezamenlijke eredienst met de gemeente.
Een levend lidmaatschap van Gods kerk betekent niet alleen maar de kerkdiensten
bijwonen. Het houdt in dat we op elk gebied een werkzaam onderdeel van het
lichaam van Christus zijn. Paulus schrijft: ‘Wij zijn allen gedoopt in één Geest en
zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of
we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of
vrije mensen zijn’ (1 Kor. 12:13). Onze doop geeft ons een plaats in een gemeenschap met andere gedoopten, binnen het ene verbondsvolk van God, waar iedereen
zijn plaats en taak heeft. Samen moeten we onze gaven en talenten gebruiken tot
welzijn van het geheel en tot eer van Gods naam. Het is een slecht teken wanneer
een kerklid niet actief betrokken is bij het werk van Christus.

Verbond en gebed
Ik wil er vooral de nadruk op leggen dat dit levend lidmaatschap tot uiting moet
komen in dagelijkse aanbidding. Het gebed behoort tot de belangrijkste dingen in
ons leven. ‘Nader tot God, dan zal hij tot u naderen’ (Jak. 4:8). Dit is het middelpunt van de verbondservaring. Door gebed mogen we spreken met onze God en
Vader, mogen we ons hart openen en onze ziel uitstorten. We moeten op vaste
tijden bidden, maar ook spontaan. Waar we ook zijn, we mogen God overal vrijmoedig aanroepen in de naam van Jezus Christus. Dat is pas echt wandelen met God,
zoals we dat al in Genesis hebben gelezen.
Gebed wordt wel genoemd ‘de thermometer van het geloof’. Het is zeker bepalend
voor ons leven in het verbond. Gebed is de gemeenschap en communicatie die de
grondslag vormt van onze relatie. Kunnen we iemand liefhebben en tegelijkertijd
niet met hem spreken, hem niet vertrouwen, hem niet alles vertellen en je bij deze
vorm van gedrag toch volledig op je gemak voelen? De psalmen wijzen ons de weg
naar een vrijmoedig en eerbiedig spreken met God, zonder dat er sprake is van
vrees. ‘De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want
angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid
geworden’ (1 Joh. 4:18).
Wanneer we bidden, ontvangen we antwoorden. Door gebed ontvangen we genade, ook de genade om te gehoorzamen. In al onze daden zullen we ernaar streven
Gods geboden te houden. We zullen hierbij niet selectief te werk gaan, maar al
Gods geboden onderhouden, afgezien van onze specifieke voorkeuren. Het is hierbij
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van groot belang dat we bewust en vastberaden omgaan met onze zwakheden en
zonden. We zullen die niet tolereren, maar identificeren, en bestrijden.
We worden in dit liefdesverbond voortdurend opgeroepen om met de zonde te
breken. We moeten Gods geboden opvolgen: ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet
u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten’ (Jak. 4:7). Verbondskinderen
denken soms te snel en te gemakkelijk dat de duivel onweerstaanbaar is en dat de
een of andere zonde niet overwonnen kan worden. In onze eigen kracht kunnen we
inderdaad niet overwinnen, maar met Christus en zijn Geest kunnen we dat wel.
De geschiedenis van Gods verbondsvolk laat zien dat we kunnen triomferen door
Christus, door geloof. We zijn omgeven door een wolk van getuigen die allemaal
spreken over het wonderbaarlijke feit dat Gods kracht wordt volbracht in onze zwakheid.
We moeten dan ook breken met de zonde. De geschiedenis van Gods verbond toont
ons dat God bijzonder ontstemd is over de zonden van zijn volk. Alle Israëlieten
die Egypte verlieten, kwamen om in de woestijn en konden het beloofde land niet
binnengaan door hun ongeloof, behalve Kaleb en Jozua. Terwijl de kracht van het
geloof groot is, verlamt ongeloof de moed van Gods kinderen. Als voorbeeld voor
ons wordt verteld wat er gebeurde met Israël, zodat wij de Heer niet op de proef
stellen. We moeten deze waarschuwing ter harte nemen: ‘Laat daarom iedereen die
denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt’ (1 Kor. 10:12). Zonde
is geen kleinigheid.
Dit geldt vooral in het nieuwe verbond. De regel is dat hoe meer iemand heeft
gekregen, hoe meer verplichtingen hij heeft. Aangezien wij meer rijkdommen in
Christus hebben, en onze kennis groter is dan die van de mensen vroeger, moeten
wij des te meer gehoorzaam zijn. Opzettelijke zonde was altijd al een ernstige zaak;
nu is er geen excuus meer voor te vinden. We worden gewaarschuwd dat, wanneer
we nu in zonde leven terwijl we beter weten, alleen de strenge sanctie van het
verbond overblijft: ‘Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de
waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het
vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden’ (Heb. 10:26-27). Het oude verbond
kende de doodstraf; het nieuwe verbond waarschuwt voor de eeuwige dood.
Onze Heer Jezus gaf Zichzelf helemaal in leven en dood; wij kunnen niets minder
doen dan onszelf volledig en helemaal aan Hem uitleveren.
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De troost in het verbond
Leven in het liefdesverbond zal, in verschillende mate, de haat van de wereld tot
gevolg hebben. De Heer Jezus zei: ‘Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat
ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie
hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb
jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie’ (Joh. 15:18-19). Dit is sterke verbondstaal! Christus vervolgde: ‘Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet
meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen;
maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden
houden’ (Joh. 15:20).
De vijandschap en antithese die God instelde vanaf het begin, zal steeds blijven
bestaan en erger worden naarmate het einde nadert, wanneer de wereld al zijn
krachten zal verzamelen om de geliefde stad aan te vallen: ‘Ze trekken op, over de
hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde
stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen’ (Op. 20: 9). Het zal steeds
moeilijker worden om een verbondskind te zijn en het merkteken van Christus te
dragen. Christenen zijn niet altijd bereid en gewillig om deze gevolgen te aanvaarden.
Er is veel leed in de wereld. Mensen maken soms door eigen toedoen een puinhoop
van hun eigen leven en dat van hun geliefden. Dit zou niet het geval mogen zijn bij
verbondskinderen: ‘Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is,
een dief, misdadiger of onruststoker’ (1 Petr. 4:15). We moeten er zorg voor dragen
om de wetten van het land niet te overtreden. Maar Petrus voegt daaraan toe:
‘Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot
eer van God’ (1 Petr. 4:16).
De Bijbel vertelt ons op verschillende plaatsen dat het een eer is om voor Christus
te lijden. Wanneer wij ‘deel hebben aan het lijden van Christus’ zullen we ook delen
in zijn glorie (Heb. 12:7; Jak. 5:10; 1 Petr. 4:13). De enige beschuldiging die tegen
ons zal standhouden, is dat we behoren tot Gods verbond in Christus onze Heer.
Christus dienen in tegenspoed herinnert ons eraan dat we hier geen blijvende stad
hebben. We komen met niets in deze wereld en we moeten alles achter ons laten.
We zijn vreemdelingen en bijwoners op aarde. ‘Door zo te spreken lieten ze blijken
op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland
waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee,
ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt
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God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad
gereedgemaakt’ (Heb. 11:14-16).
We moeten ook de aftakeling van ons lichaam onder ogen zien: ‘Wij weten dat
wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we
van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte
woning in de hemel’ (2 Kor. 5:1).
En zo worden we getroost. We mogen met alle heiligen uitkijken naar de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde, waar we God van aangezicht tot aangezicht mogen
zien, en mogen wandelen met de heiligen. Wanneer we ons opgenomen weten in
het liefdesverbond en er iedere dag uit leven, mogen we er voor onszelf van overtuigd zijn dat we uit deze wereld van zonde en dood op weg zijn naar het land van
de eeuwige rust.
In het verbond van Gods liefde ontspringt hoop voor de eeuwigheid.
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog!
Voor hen die ’t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid, niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in ’t vaderland!
Gezang 37:2, Gereformeerd kerkboek
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Omdat het verbond het hart van de evangelieprediking is,
verdient het ook in onze tijd aandacht en waardering.
Over dat verbond verscheen in 1999 van de hand van de
Canadese predikant Clarence Stam (1948) het boek The
Covenant of Love. Een herdruk volgde in 2001.
Onder de titel Het verbond van Gods liefde wordt dit boek nu
in het Nederlands gepubliceerd. De schrijver wil laten zien hoe
het verbond een sleutelbegrip is in de Bijbel. Het verbond werd
gesloten in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament
werd het voortgezet als het nieuwe verbond in Christus, door
zijn bloed.

De Bijbel leert ons dat het verbond voortkomt uit Gods grote
liefde. Zo was dat al bij het begin van de schepping, en de
eeuwen door heeft Hij Zich aan het verbond gehouden door het
geven van zijn enige Zoon, ‘opdat iedereen die in hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.

Het verbond van Gods liefde

Allereerst wordt de geschiedenis van het verbond beschreven.
Daarna worden de aard en de bedoeling ervan uiteengezet. Dit
alles staat in het licht van de rijkdom die God ons hierin geeft
door Jezus Christus.
Een aantal belangrijke punten komt hierbij naar voren. God
sloot zijn verbond met de hele mensheid. Na de zondeval bleef
Hij trouw aan wie Hem vrezen. Daarnaast wordt in Het verbond
van Gods liefde sterk benadrukt dat het verbond geen contract
is, maar een levende relatie. Uitgelegd wordt waarom die
liefdesrelatie bestaat, en wat de betekenis van het verbond is
voor de menselijke verantwoordelijkheid.
In het verbond staan Gods beloften altijd voorop. Door het
leven vanuit het verbond worden we ons ervan bewust dat alle
eer alleen God toekomt.

Ds. Clarence Stam				
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