Eén

Eén1
God Die wil dat alle mensen gered worden
en tot erkenning van de waarheid komen.
Want één is God
en één is Middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus,
Die Zichzelf geeft: vervangend losgeld voor allen
– het getuigenis in haar eigen era’s –
waartoe ík aangesteld werd als heraut en apostel.
1 Timotheüs 2:4-7a

1. JAARTHEMA 2018
Meer dan veertig jaar heeft Gemeente Eben-Haëzer te Rotterdam de gewoonte om een tekst uit Gods Woord een jaar lang centraal te stellen. Die
tekst loopt dan als een rode draad door prediking en Bijbelstudies heen, in
het bijzonder tijdens de zomerkampen in Maarn. Zoals God alles in ons
leven bepaalt en leidt, gebruikt Hij ook het jaarthema om ons belangrijke
aspecten van Zijn Woord te laten zien en ons in onze dagelijkse wandel bij
de les te houden.

Wat me vandaag aansprak ...

Voor 2018 is het thema ontleend aan 1 Timotheüs 2:5-6. Zowel inhoud als
bedoeling van het jaarthema is kernachtig samengevat in de titel van dit
studiemateriaal: Eén! Want waar in deze wereld gezeuld wordt met vele
afgoden en velen die zich als middelaar opwerpen, kent de gemeente
slechts Eén God en slechts Eén Middelaar.
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Want Hij moet heersen, totdat* Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten
plaatst
[en de] laatste vijand buiten werking gesteld is: de dood.
Want álles onderschikt Hij onder Zijn voeten!
Wanneer* Hij echter zegt dat Hij alles onderschikt heeft,
is duidelijk: buiten Degene Die alles aan Hem onderschikt heeft.
Wanneer* alles echter aan Hem onderschikt is,
dan zal ook de Zoon Zelf onderschikt worden aan Hem Die alles aan
Hem onderschikt,
opdat God alles in allen is!”

4.9

Conclusie

Na alles wat wij in deze Schriftstudie te verwerken gekregen hebben, past
het ons af te sluiten met het naspreken van de woorden die Paulus ons in
Efeziërs 4:1-6 op het hart gedrukt heeft:
“… Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de
vrede: één lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één
verwachting van jullie roeping; één Heer, één geloof, één doop, één God en
Vader van alles, Die is voor allen en door allen en in allen!”
Amen!
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Deze waarheid kan niet los worden gezien van een andere waarheid: die
van het wereldwijde bestaan van één gemeente die het lichaam van Christus is. De leden daarvan zijn in Hem Die het Hoofd is samen verbonden en
verenigd. De consequentie daarvan heeft de apostel Paulus in Efeziërs
4:15-16 vermeld: groei naar Hem toe, Die het Hoofd van de gemeente is.
Gods Woord geeft daartoe het nodige voedsel. Laat ook deze studie mogen
dienen tot opbouw van de gemeente, in liefde, een hechte éénheid vormend!

2. CONTEXT
Door niet alleen het jaarthema van 2018 te citeren, maar ook het voorafgaande vers 4 en het afsluitende vers 7a is de context in één blik duidelijk:
God wil dat alle mensen gered worden en heeft die boodschap aan Paulus
als apostel in portefeuille gegeven. In 1 Timotheüs 4:9-12 grijpt Paulus
daarop terug en wijst Timotheüs erop dat deze waarheid in het bijzonder
gekend wordt door hen die zijn evangelie hebben aanvaard. Dat is helaas
niet wat in de kerken gepredikt wordt, waar men gelooft dat God de redder
van uitsluitend gelovigen is. Dat is een onjuiste uitleg van het Griekse
woordje malista in 1 Timotheüs 4:10 dat allesbehalve zoiets als “uitsluitend”
betekent, maar wel “allermeest” ofwel “het meest”. De wil van God dat alle
mensen gered worden, is immers het meest realiteit bij hen die Hem op Zijn
Woord geloven.

3. EÉN GOD
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De Hebreeuwse én de Griekse Schrift presenteren consequent de gedachten en het handelen van slechts één God. In de Hebreeuwse Schrift komen
wij echter steeds de titel Elohim tegen en daarnaast de naam Jahweh. Gaat
het hier om tweeërlei benadering van die Ene God?
Het is vooral aan de apostel Paulus te danken dat helder is geworden hoe
wij deze titel en Naam moeten verstaan. Paulus wist als geen ander wat er
in de Hebreeuwse Schrift stond. Hij was immers oorspronkelijk een door
Gamaliël hoogopgeleide Farizeeër. (Handelingen 22:3 en Filippenzen 3:5)
Wij zullen hierna zien welke heerlijkheid in die twee aanduidingen inbegrepen is. Dan zal ons ook duidelijk worden hoe slechtziend kerkelijke leraren
door de eeuwen heen met Gods Woord zijn omgegaan.
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daarmee tot Zijn eigendom gemaakt. Wij zijn daarom géén slaven van
mensen (1 Corinthiërs 6:20 en 7:23), ook al zit dat bij ons nog niet altijd
goed tussen de oren.
De oversten van het volk zeiden bij Zijn kruis spottend: “Anderen heeft Hij
gered ! Laat Hij Zichzelf redden indien Deze de Christus van God is, de
Uitverkorene!” (Lucas 23:35) Vervang hun satanische “Laat Hij Zichzelf
redden indien” door “want”: dan zouden zij de waarheid beleden dat juist
Hij, de Gekruisigde, de Uitverkorene, is en niemand anders! Juist daardoor
kon Hij door Zijn dood allen redden. Hij is de door God uitverkoren Middelaar, voor dezen tot zegen voor de aarde, voor genen tot zegen voor de
hemelingen.

4.8

Toekomst

Eerst na het Millennium, op de nieuwe aarde, zal geen priester en zelfs
geen tempel meer nodig zijn, want dan zal God Zelf de tempel zijn. Dan zal
er ook geen middelaar meer nodig zijn tussen Hem en de mens.
God in Zijn rechtvaardigheid voert de schepping door een reeks van gerichten – om de mensheid op haar juiste plaats te zetten – via Zijn Uitverkorene, Christus Jezus, naar Zijn ultieme, glorieuze doel. Het absolute hoogtepunt zal aan het einde van de eonen bereikt worden, door de apostel Paulus onthuld in 1 Corinthiërs 15:22-28, luidende:
“Want evenals in Adam allen stervende zijn,
zo ook zullen allen in Christus levend gemaakt worden,
elk echter in de eigen rangorde:
Eersteling is Christus,
vervolgens zij die van Christus zijn in Zijn aanwezigheid;
daaropvolgend de voltooiing,
wanneer* Hij het koninkrijk overgeeft aan God, de Vader,
wanneer* Hij elke soevereiniteit en elke volmacht en kracht buiten
4
werking gesteld zal hebben.
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Hier wordt drieërlei rangorde van opstanding én levendmaking onderscheiden:
de Eerste is onze Heer Christus Jezus Zelf, daarna degenen die van Christus
zijn bij Zijn aanwezigheid (parousia), zowel in de lucht, n.l. voor de heiligen van
de gemeente die het lichaam van Christus is (1 Thessalonicenzen 4:16-17) alsook op aarde, n.l. voor de heiligen uit Israël aan het begin van het duizendjarig
rijk, in “de eerste opstanding” (Openbaring 20:6). Tot slot, eerst nadat de duizend jaren geëindigd zijn, zullen alle overige doden volgen (Openbaring 20:5).
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3.1

Hoor, Israël!

De bekendste verklaring dat God Eén is, is het zogenoemde Sj’ma, “Hoor!”.
Dat er Eén God is, wordt er bij de Joden al eeuwenlang ingehamerd. Het
woordje “Eén” is zowel in het Hebreeuws als bij Paulus in het Grieks het
telwoord één (1). Het Sj’ma is voor de Joden een heilige belijdenis, in Hebreeuwse tekstuitgaven vaak met vette letters geaccentueerd. Het staat in
Deuteronomium 6:4 in een toespraak van Mozes tot het volk: “Hoor, Israël,
Jahweh, onze Elohim, Jahweh is één!” (zie ook Marcus 12:29) Zijn toespraak begon eveneens met “Hoor, Israël!” (Deuteronomium 5:1) Hij bracht
hen de Tien Geboden in herinnering en sloot ook dat weer af met een nadrukkelijk “Hoor, Israël!” (6:3)
Het Sj’ma staat in een veelzeggende context: “Daarom zult u Jahweh, uw
Elohim, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw
kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U
moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en
als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een
teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw
ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten
schrijven.” (6:5-9, Herziene Statenvertaling) De apostel Paulus wijkt hier
niet van af door even nadrukkelijk te stellen dat er één God is. (zie ook 1
Corinthiërs 8:4)

3.2

Wat leert het Sj’ma ons?

Om te beginnen verbiedt het ons om drie personen of zelfstandigheden
God te noemen, zoals vastgelegd is in de vaak zo fanatiek verdedigde leer
van de “heilige drie-eenheid”. Klaarblijkelijk heeft men het Hebreeuwse
telwoord êchad en het Griekse eis niet als 1, maar foutief als “enig” opgevat. Dat is bijvoorbeeld in een populair, uit volle borst gezongen kerklied
terug te vinden: “Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, drie-enig God,
die één in wezen zijt.” Daarmee wordt het gebod geschonden dat God in
onder meer Exodus 20:2-3 en Deuteronomium 5:6-7 gegeven heeft. Wie
nauwkeurig leest wat er geschreven is in Deuteronomium 6:4, Marcus
12:29, 1 Corinthiërs 8:4 en 6 en ook Efeziërs 4:5-6, kan niet anders dan tot
de conclusie komen dan dat er slechts 1 God is en dat God 1 is.
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Voor een goed begrip van wat in deze Schriftstudie volgt, is nadere toelichting van de naam Jahweh (NBG-vertaling 1951: HERE) en de titel Elohim
(NBG-vertaling 1951: God) nodig.
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Paulus waarschuwt in zijn brief aan de Colossenzen dan ook voor “filosofie
en lege verleiding” die met alles overeenkomen behalve met Gods Woord.
Met nadruk stelt hij: “want in Hem woont het gehele complement van de
godheid lichamelijk”. (Colossenzen 2:8-10) God, de Vader, heeft Christus,
de Eerstgeborene van geheel de schepping (Colossenzen 1:15), geschapen omdat Hij in Hem het Beeld, het Woord, de Middelaar had om Zich aan
de mensheid te openbaren, te laten zien Wie Hij was. God, de Vader, is de
bron van alles, Christus is het kanaal van alles (Romeinen 11:36 en Colossenzen 1:16), een kanaal dat zal uitmonden in een oceaan van alles overstijgende heerlijkheid, als Hij, nadat Hij alles aan Zich onderschikt zal hebben, Zichzelf zal onderschikken aan de Vader, opdat God alles in allen zal
zijn (1 Corinthiërs 15:28)!

4.7

Het kruis

Het kruis waaraan onze Heer Jezus Christus Zijn geest aan God teruggaf
en de dood inging, is het werkelijke middelpunt én keerpunt in de geschiedenis van de mensheid! Zonder Zijn kruisiging en zonder Zijn opstanding
zou Hij niet de Middelaar zijn zoals wij Hem nu mogen kennen. De mensheid was volgens de Schrift voor God totaal failliet, geruïneerd en niet in
staat zijn verloren paradijselijke staat te herstellen. God trad in Zijn liefde en
wijsheid de mens tegemoet via die Ene Middelaar.
Net zoals Mozes, als middelaar tussen Jahweh en het volk, Israël het voor
een gericht wist te behoeden, zo heeft Christus Jezus, als dé Middelaar
tussen God en mensheid, haar van een absolute dood gered. Hij, de unieke
Middelaar, heeft Zichzelf diep verootmoedigd, de Vader gehoorzaam wordend tot in de dood, ja, tot de dood van het kruis. (Filippenzen 2:7-8) Hij
nam alles op Zich waarvoor God de mensheid zou veroordelen en liet Zich
kruisigen. Aan het kruis nam Hij de vijandschap weg die de mens van God
scheidde en ontmantelde Hij alle geestelijke soevereiniteiten en volmachten, over hen zegevierend. (Efeziërs 2:16, Colossenzen14-15) Door het
bloed van Zijn kruis maakte Hij vrede en bewerkte Hij wederzijdse verzoening van het al. (Colossenzen 1:20) Door Hem hebben wij in één geest
toegang tot de Vader. (Efeziërs 2:18)
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Toen nog alleen het koninkrijk voor Israël in beeld was, luidde het evangelie
dat de Zoon van de Mens Zijn ziel gegeven heeft als “losprijs in plaats van
velen” (lutron anti pollôn – Mattheüs 20:28; Marcus 10:45). Hij plaatste Zijn
ziel om die weer te nemen (letterlijk, Johannes 10:17). Paulus mocht verkondigen dat Christus Jezus Zichzelf gegeven heeft als “vervangend losgeld voor allen” (antilutron uper pantôn). Feitelijk gaf Hij, overeenkomstig de
wet, vele malen méér. (Leviticus 5:16) Hij heeft ons gekocht en betaald en
15
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3.3

Elohim (God)

De titel Elohim is een meervoudsvorm. In het Hebreeuws duidt zo’n meervoudsvorm een tweetal aan, tenzij uit de context blijkt dat het om meer dan
twee in getal gaat (zie bijv. Exodus 18:11 en Jesaja 36:19). Concordant
vertaald betekent deze titel “twee plaatsers”, “Plaatser” is de activiteit van
Elohim om alles op de plaats te zetten zoals dat reeds vóór de loop van de
eonen beschikt is. Door onze Heer Jezus Christus Zelf, ook via Zijn apostel
Paulus, is die twee-eenheid nader verklaard. Het is de eenheid die God, de
Vader, vormt met de Zoon, de eerstgeborene van gehele schepping. Gods
geest en Zijn Zoon werken samen onder de titel Elohim. De Vader, de onzichtbare God, communiceert met de mens door de Zoon in die ene Elohim.
Vandaar dat onze Heer kan zeggen ‘Ik en de Vader zijn één'. (Johannes
10:30)
3.4

Jahweh (HEER)

Jahweh is de naam die in nauw verband staat met tijd, in het bijzonder de
tijd van de vijf eonen. Volgens de Hebreeuwse Schrift biedt alleen Jahweh
uitkomst. Voor Zijn volk bestaat geen andere naam die voor hulp kan én
mag worden aangeroepen. Hierin kwam geen verandering, toen het Woord
vlees werd om Zich als Redder te openbaren. Jezus' naam betekent im2
mers “Jahweh-Redder”. Daarom kon Petrus tot de Joden zeggen dat er
onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven is om gered
te worden. (Handelingen 4:12) De naam Jahweh en redding zijn niet van
elkaar los te zien. Het is immers juist die naam die naar Jezus wijst als
Jahweh, in Wie ook redding is. In de Griekse vertaling van de Hebreeuwse
Schrift, de Septuaginta, is de naam Jahweh doorgaans met kurios, “Heer”,
vertaald. Dat geeft aan de Griekse Schrift, waarin kurios veelvuldig voorkomt, een bijzondere lading.
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Dat aan de naam Jahweh nog andere aspecten te onderscheiden zijn,
maakt de volgende aantekening van A.E. Knoch helder: “De geschiedenis
leert ons, dat Jahweh niet altijd als Redder optreedt, maar enige tijd lang
ook als Rechter en als Jahweh der heirscharen. In die hoedanigheid heeft
Hij Zich vanouds bekendgemaakt, vooral om Zijn komst aan te kondigen.
Die komst zal werkelijkheid worden in de “dag van Jahweh”. Daarom wordt
Zijn naam aan het begin van het boek Openbaring voluit aangeduid. Onze
Heer is als Jahweh-Redder het evenbeeld van Jahweh tot de dag van Zijn
2

De naam Jezus is de vernederlandsing van het Latijnse Jesus, naar het Griekse
Iêsous, reeds in de Septuaginta gebruikt voor Zijn Hebreeuwse naam,
Jeeshóea. Die naam is een samenstelling van de letters van de naam Jahweh
en het Hebreeuwse werkwoord voor “redden”.
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Want het presenteert Christus niet alleen als de Zoon van David, koning
van Israël, of als de Zoon van Abraham, brenger van zegen voor de gelovigen, maar als Zoon van Adam, de Mens, de laatste Adam, Middelaar voor
de gehele mensheid!
God is ook niet meer de God van Israël alleen, maar van de gehele mensheid. Want de Mens Christus Jezus heeft Zichzelf gegeven als een vervangend losgeld voor allen. Paulus mocht dit getuigen voor de eigen, huidige
era, als enige van alle apostelen. In Mattheüs 20:28 zei onze Heer nog
tegen de discipelen dat Hij gekomen was om Zijn leven te geven als “losprijs in de plaats van velen”, daarentegen mocht de apostel Paulus verkondigen dat Hij vervangend losgeld voor allen is, tot aan het einde van de
eonen

4.6

De Mens, Christus Jezus

Christus is een uniek Mens, omdat Zijn lichaam dat van de eerste Adam is
door geboorte uit de maagd Miriam en omdat Zijn geest de geest van God,
Zijn Vader, is. Christus is zowel Beeld als Woord van de onzichtbare God
(resp. eikôn, Colossenzen 1:15 en logos, Johannes 1:1 en14). Die combinatie van vlees en geest maakte Hem tot een ziel zonder weerga en perfect
geschikt voor communicatie tussen God en mensheid.
Niemand heeft God ooit gezien of gehoord (1 Timotheüs 1:17 en Johannes
5:37), want God is als geest (Johannes 4:24), zonder vorm of gestalte. Hij
is alomtegenwoordig (Psalm 139:7-8) en vult hemel en aarde. (Jeremia
23:24) De zintuigen van de mens schieten stuk voor stuk tekort om God
direct of indirect te kunnen waarnemen. Wie beweert dat wél te kunnen, is
een fantast. In die leemte heeft God voorzien door middel van de Middelaar
tussen Hem en de mens: Christus Jezus, Die mens is qua lichaam en goddelijk qua geest. Door Hem zal God allen redden en met Zichzelf verzoenen.
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Iedere andere benadering van Wie Christus feitelijk is, heeft geleid tot karakteriseringen met termen die niet aan de Schrift beantwoorden of daarin
zelfs niet zijn terug te vinden. Dat is bijvoorbeeld bij de leer van de drieeenheid het geval. Want hoe ongerijmd is het bijvoorbeeld te stellen God
Zich aan God zou onderschikken. (1 Corinthiërs 15:28) Dergelijke leringen
getuigen van een onduidelijke en onjuiste blik op de overeenkomst en het
contrast tussen Christus en God, de Vader. Wie het oor leent aan wind van
leer, onderwijs van demonen of de grondregels van de wereld (Efeziërs
4:14, 1 Timotheüs 4:1, Colossenzen 2:20), is nu eenmaal doof en blind voor
de waarheid die de Schrift onthult.
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verontwaardiging. Daarna valt de titel 'Redder' weg en moet de oervorm
van Zijn naam worden hersteld. Daarom wordt in Openbaring 1:4 en 4:8
geschreven over Hem, “Die is en Die was en Die komen zal.” En dat is precies wat de Naam betekent!

3.5

De relatie tussen Elohim (God) en Jahweh (HEER)

Die relatie is vooral door de brieven van Paulus duidelijk geworden. Voor de
Joden die Jezus (nog) niet als de Christus kennen, zal dat eerst duidelijk
worden nadat Hij Zijn voeten op de Olijfberg gezet zal hebben en Zich in
levenden lijve aan hen geopenbaard heeft. (Zacharia 14:4 e.v.) Door Paulus weten wij dat God, de Vader, bron en doel van alle dingen is en Christus
kanaal van alle dingen. Zo wordt overal in de Schrift over Hen gesproken.
Van ons wordt nooit gezegd dat wij uit Christus zijn, wél dat wij uit God zijn.
Ook Christus kon van Zichzelf getuigen dat Hij uit God was. (Johannes
8:42) Alles is immers uit God. (Romeinen 11:36) In 1 Corinthiërs 11:3 staat
nadrukkelijk dat God het hoofd van Christus is. Wat Paulus in 1 Corinthiërs
schrijft, valt dus absoluut niet te rijmen met de leer van de drie-eenheid die
Christus voor een zijnswijze van God aanziet. Paulus maakt duidelijk dat er
tussen God en onze Heer, dus tussen de Vader en Jezus Christus, een
wezenlijk verschil bestaat. En dat is met name in ons jaarthema terug te
vinden.
De apostel Paulus maakt die relatie tussen Elohim en Jahweh nóg duidelijker in 2 Corinthiërs 4:4. Daar lezen wij dat Christus eikôn, beeld, is van
God. Om de betekenis van eikôn – en daarmee het wezenlijke verschil
tussen God en de Christus – aan te scherpen, voegt Paulus in Colossenzen
1:15 eraan toe dat God Zelf voor de mens onzichtbaar is. Christus is de
levende, zichtbaar geworden openbaring van God. Hij maakte God als Zijn
eikôn voor de mensheid waarneembaar. Door Zijn logos (“woord”, Johannes 1:1-14) drukte Hij Gods gedachten uit en als Zijn morphê (“vorm”, Filippenzen 2:6-7) toonde Hij Gods heerlijkheid. Het is altijd Christus Die Zichzelf ontledigd en vernederd heeft, nooit God (wat volgens de leer van de
leer van de drie-eenheid wél zo zou moeten zijn). Een en ander samengevat:
 God is zichtbaar in Christus als Zijn eikôn, beeld;
 Gods gedachten zijn door Christus als Zijn logos, woord, geopenbaard;
 Gods heerlijkheid is door Christus in Zijn morphê, vorm, onthuld.
Wat tot hiertoe in deze studie de revue gepasseerd is, zal voor velen nieuw
en moeilijk te bevatten zijn. Toch is het in de kern eenvoudig samen te vatten: in Elohim was onze Heer Jezus Christus als het ware inbegrepen, als
Jahweh was Hij in de “vorm van God” actief. Op dat laatste aspect gaan wij
nader in.
5
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1. Als erfgenaam van het Abrahamitische verbond redt Hij Israël uit de
handen van hun vijanden (Lucas 1:73-74);
2. Als zoon en erfgenaam van David zal Hij de troon van Israël bestijgen
en het koninkrijk herstellen (Lucas 1:32-33);
3. Als Middelaar van het Nieuwe Verbond zal Hij Israël van hun zonden
redden. (Mattheüs 1:21)
De gezalfden van wie in de Hebreeuwse Schrift sprake is, waren profeten,
koningen en priesters. Alle daaraan verbonden heerlijkheid is verenigd in
dé Gezalfde, Christus. Christus is de Latijnse versie van het Griekse Christos en dat is weer de vertaling van het Hebreeuwse woord voor “Gezalfde”,
Mashiéach.
Nu de rol van Elihoe en van Mozes als middelaar belicht is, kan in de volgende paragrafen de onvergelijkelijke, unieke en alles overstijgende rol van
Christus Jezus als de Ene Middelaar des te stralender uitkomen.

4.4

De titel “Middelaar”, mesitês

Paulus gebruikt in 1 Timotheüs 2:5 het woord mésitês waar wij het met
“middelaar” vertaald hebben. Gelukkig gebruikt de NBG-vertaling van 1951
ook dit trefwoord op alle vindplaatsen. Paulus gebruikt mesitês eveneens in
Galaten 3:19 en 20. Daarnaast komen wij het ook in Hebreeën 8:6, 9:15 en
12:24 tegen. Onze Heer heeft dus ten minste twee titels: Christus en Middelaar.
Helaas heeft het christendom deze teksten met een omfloerste blik gelezen
en derhalve slechts ten dele begrepen. Zo hebben christenen in de loop
van de geschiedenis steeds felle discussies gevoerd over de vraag of
Christus God was of mens. In Timotheüs 2:5 staat het antwoord: Christus is
niet God, want er is slechts Eén God, en Hij is evenmin een gewoon mens,
want er is Eén Middelaar, de Mens, Christus Jezus – en niemand anders!
Wat dit inhoudt, zullen wij hierna belichten.

4.5
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Eén Middelaar voor allen

Christus Jezus onderscheidt Zich als Middelaar fundamenteel van de overige middelaars die de Schrift ten tonele heeft gevoerd, zoals Elihoe en Mozes. Want Hij is méér dan als het ware de brug tussen God en mensen. Hij
is immers Degene Die tot redding van de gehele mensheid Zijn leven heeft
gegeven.
God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid
komen. Het evangelie van Paulus verkondigt géén voorwaardelijke redding.
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3.6

Christus Jezus “in de vorm van God”

Paulus geeft in Filippenzen 2:5-11 de ultieme onthulling van de relatie tussen Elohim en Jahweh, tussen God en de HEER, zoals Die was vóór het
Woord vlees werd en onder ons heeft gewoond (Johannes 1:14) en zoals
Paulus Hem aan ons heeft mogen prediken.
Paulus maakt ons in zijn brief aan de Filippenzen (2:5-11) duidelijk dat
Christus, toen Hij nog in de 'vorm van God' (morphê theou) was, Zichzelf
leegmaakte en de 'vorm van slaaf' (morphê doulou) aannam. Hij ontdeed
Zichzelf van al Zijn heerlijkheid en maakte woning in een stoffelijk lichaam
dat voor Zijn zending geschikt was. Hij had een sterfelijke vorm nodig en
deed daartoe radicaal afstand van de 'vorm van God'. In de 'vorm van slaaf'
kon Hij het offer voor de zonde worden.
Via Zijn moeder Mirjam kreeg Hij een lichaam dat, net als bij de gehele
mensheid, van Adam afkomstig was. Zijn geest kwam echter rechtstreeks
van God, Zijn Vader. Hij moest over een lichaam beschikken dat Hem toegang tot de dood kon geven. Vóór Zijn vleeswording, ongeacht over welk
lichaam Hij beschikte, was dit uitgesloten, omdat Hij in de 'vorm van God'
was. Buiten God Zelf is er niets hogers te bedenken dan het hebben van
die vorm.
In de 'vorm van God' was Jezus boven de hemelen; onder de vloek van het
kruishout vernederde Hij Zich in de ‘vorm van slaaf’ tot de laagst denkbare
plaats op aarde. Zo diep als Hij Zich vrijwillig onder alles plaatste, zo hoog
zal Hij uiteindelijk verhoogd worden. Dan zal iedere tong niet anders dan
kunnen belijden 'Kurios is Jezus Christus', tot verheerlijking van God, de
Vader. (Filippenzen 2:11)
Wie dit diep tot zich door laat dringen, zal met geheel andere en grote ogen
naar onze Heer opzien. Hij, Die de hoogst denkbare vorm van de gehele
kosmos bezat, heeft de laagst denkbare vorm gekozen. Hij is dan ook de
Enige in de gehele kosmos Die bewezen heeft God, de Vader, absoluut lief
te hebben en absoluut gehoorzaam te zijn! Daarom past het ons om met
het grootst mogelijke ontzag onze knie voor Hem te buigen en die enorme
waarheid te beamen: ”Ja, Kurios is Jezus Christus!” tot verheerlijking van
God, de Vader! (Filippenzen 2:11 en Jesaja 45:23-24)

3.7

Wat me vandaag aansprak ...

Een verbluffend inzicht

In de voorafgaande uiteenzettingen schemerde al door dat onze Heer
Jezus al vóór Zijn vleeswording actief was. Dat is een logische consequentie van de waarheid dat Christus Jezus eerst in de “vorm van God” was.
6
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Mozes is vanaf het moment van zijn roeping steeds als middelaar tussen
Jahweh en Israël opgetreden. Telkens als het volk de verontwaardiging van
Jahweh wekte, kwam Mozes tussenbeide, precies zoals Jahweh dat van
hem verwachtte. Een zeer bekend moment was de verering van het gouden
kalf, nota ben door Mozes’ broer Aäron gefaciliteerd. Jahweh wilde aan het
volk een einde maken. Mozes pleitte echter voor hen en beriep zich onder
meer op de beloften aan de aartsvaders gedaan. Toen zag Jahweh van Zijn
voornemen af. (Exodus 32) Zo doorstond Mozes als middelaar de test
waaraan Jahweh hem onderworpen had en toonde hij zich deze taak waardig.
Hiermee kwam Mozes dichtbij de rol die later dé Middelaar zou hebben.
Anders dan bij Elihoe is er tussen Jahweh en Mozes een min of meer direct
contact. De omgang van Jahweh met Mozes laat ons meer zien van Wie
Jahweh is. Een voornaam aspect van de rol van Mozes als middelaar is dat
hij een voorafschaduwing liet zien van het goede dat komen zou, waarvan
Christus Zelf het beeld was. (Hebreeën 10:1) Een tweede aspect is dat
Mozes Israël tot een tijdelijk bezit van het land bracht. Christus zou later
komen om dat definitief te maken.
Eerst kwamen het verbond en de beloften op de Sinaï via Mozes. Maar
Christus zou de Middelaar van een beter verbond met betere beloften worden. Alles wat met de nieuwe Middelaar samenhangt, is beter, vooral dat
nieuwe verbond dat Hij zal maken als het Koninkrijk aanbreekt: “Nu echter
is Hem een zoveel voortreffelijke ambt toegevallen, in zoverre ook is Hij
Middelaar van een beter verbond dat gevestigd* is op betere beloften.”
(Hebreeën 8:6)
De hier gebruikte term “verbond” behoeft enige toelichting om de betekenis
van de Messias voor Israël duidelijk te maken.
In de Hebreeuwse Schrift worden drie grote verbonden genoemd:
1. Het Abrahamitische verbond, Genesis 12:1-3 – Jahweh draagt Abram
op te vertrekken naar het land dat Hij hem wijzen zal en doet de belofte
hem tot een groot volk te zullen maken, hem te zullen zegenen en hem
tot zegen te doen zijn voor alle geslachten van de aardbodem.
2. Het Davidische verbond, 2 Samuël 7:8-17 – Jahweh doet de belofte dat
het koningschap over Israël, dat met David begon, tot in de eon zal zijn.
3. Het Nieuwe Verbond, Jeremia 31:31-34 – Jahweh kondigt een nieuw
verbond aan, anders dan wat Hij met de Israëlieten gesloten heeft, nadat zij uit Egypte uitgeleid waren. “Ik geef Mijn thora in hun binnenste en
Ik zal die op hun hart schrijven. En Ik zal voor hen tot Elohim zijn en dezen zullen voor Mij tot volk zijn.”
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Alle drie verbonden komen samen in de Messias en vinden hun vervulling
in Hem:
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Zoals gezegd hebben vorm (morphê) en beeld (eikôn) betrekking op het
oog en woord (logos) op het oor. Niemand heeft ooit God gezien
(Johannes1:18), want God is geest (Johannes 4:24) en niet zichtbaar
(Colossenzen 1:15; 1 Timotheüs 1:17; Hebreeën 11:27). Niemand heeft
ooit de stem van de Vader gehoord of Zijn gedaante gezien. (Johannes
5:37) Maar hoe kan bijvoorbeeld Job zo duidelijk stellen dat ‘Met het horen
van het oor heb ik U (Jahweh) gehoord en nu heeft mijn oog U gezien”? Het
is onze Heer Jezus Christus Die deze zintuiglijke barrière doorbroken heeft,
eerst nog in de “vorm van God”, later bij Zijn bediening op aarde. Dank zij
Hem konden menselijke ogen God zien en menselijke oren God horen.
Wanneer wij met deze kennis de Hebreeuwse Schrift lezen, zullen wij tot
het verbluffende inzicht komen dat onze Heer toen reeds alles aan het
voorbereiden was van wat later in de Griekse Schrift over Hem geopenbaard zou worden. Toen in de hof van Eden Adam en zijn vrouw ontdekt
hadden dat zij naakt waren en God zo niet meer onder ogen durfden te
komen, maakte Jahweh Elohim voor hen kleding van vel en bekleedde hen
daarmee. (Genesis 3:10 en 21) Door tegen Gods gebod in te nemen van de
boom van de kennis van goed en kwaad – eerst door Eva en later ook door
Adam – was tussen de mens en God verwijdering ontstaan. De dood had
3
zijn intrede gedaan. Door een dier te slachten en met het vel de mens te
bekleden, gaf Hij de mens het middel om toch tot Hem te kunnen naderen.
Een duidelijke aanwijzing geeft de bloedstollende geschiedenis van
Abraham en Isaak in Genesis 22:1-19. Abraham zou niet Isaak maar een
ram offeren – alles ten teken van wat komen zou met het offer van onze
Heer en Redder. Later zou Hij dit verder uitwerken in de offerdiensten zoals
beschreven in de Thora. Zo bereidde onze Heer, zijnde in de “vorm van
God”, Zijn offer voor als het Lam van God, dat de zonde van de wereld
wegdraagt. (Johannes 1:29)
Door Paulus en later door Johannes is ons helder gemaakt hoe wij Zijn
handelen en wandelen als Jahweh kunnen herkennen en verstaan. Ter
illustratie volgen hierna enige andere Schriftplaatsen.
 Micha 5:1
“Zijn uittrekken [geschiedde] van oudsher, vanaf eonische dagen”
(NBG51: “wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid”).
Jezus’ komst te Bethlehem is een feit geworden. Micha deed echter niet
alleen deze voorzegging, maar onthulde ook dat de Heer al eerder uitgetrokken is door meermalen aan bijvoorbeeld Adam, Abraham en Mozes te verschijnen.
3
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Denk aan Romeinen 5:12 – “ … evenals door één mens de zonde in de wereld
binnenkwam en door de zonde de dood, zó kwam naar alle mensen de dood
door, waarop allen zondigden.”

7
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4.2

Elihoe

Job verzucht in de naar hem genoemde boekrol (9:33): “Geen middelaar is
er tussen ons die zijn hand op ons beiden legt.” Job zegt dat tegen zijn drie
vrienden die, net als hij, niet begrijpen waarom God Job zoveel ellende
heeft bezorgd.
Dan betreedt in hoofdstuk 32 de nog jonge Elíhoe het toneel. Zijn naam
betekent “mijn El is Hij!”. Hij is de zoon van Barakel, Buziet, uit het geslacht
van Ram. (32:2) Men ziet hierin een verwijzing naar Genesis 22:21. Wanneer dat juist is, moet Job een tijdgenoot van Abraham geweest zijn. Het is
inderdaad niet onwaarschijnlijk dat Job in de tijd van de machtige nomadestammen geleefd heeft. Nomaden leiden een kwetsbaar leven met risico’s
zoals ziekten, voedsel- en watertekort, natuurrampen en roversbenden.
Satan mocht van Jahweh Job daarmee beproeven (1:12 en 2:6), maar binnen een zekere grens: Jobs leven moest gespaard blijven. Martin Luther
noemde Satan Gods kettinghond.
Elihoe is de laatste die bij Job is aangeschoven. De woorden van Job en
zijn vrienden zijn bij hem duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Als
die zijn uitgesproken, houdt hij een redevoering die er niet om liegt. Elihoe
was zeer boos op Job, omdat hij zijn ziel tegenover Elohim voor rechtvaardig hield en zeer boos op de drie vrienden, omdat zij voor Job geen antwoord hadden maar hem wél schuldig achtten. (32:2-3) Elihoe treedt zo
tussen deze twee partijen als middelaar op. Hij is niet onpartijdig, want hij is
geheel op de hand van God. Elihoe baseert zich op wat Gods geest onthult
in Zijn handelen met de mensheid en laat zien dat God vele male groter is
dan de mens. Daarentegen hadden de drie vrienden van Job zich gebaseerd op wijsheid van mensen. De rede van Elihoe plaveide de weg voor
de woorden die Jahweh Zelf tot Job zou richten, beginnende met: “Wie is
deze die Mijn raad verduistert zonder kennis?” (38:2)
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Het optreden van Elihoe leert ons dat de mens niet bij machte is het hoe en
waarom van Gods handelen te begrijpen en dat menselijke wijsheid daarin
zonder meer tekortschiet. Hij is het instrument dat Jahweh gebruikt heeft
om Zich later aan Job te openbaren. Daarmee heeft Elihoe bij uitstek de rol
van middelaar vervuld.

4.3

Mozes

Wat Elihoe niet met zoveel woorden zei, zei Mozes wel over zijn rol: “Ik was
het die tussen Jahweh en jullie stond, in dat tijdvak, om aan jullie het woord
van Jahweh te berichten.” (Deuteronomium 5:5)
11
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 Genesis 17:1
Jahweh stelt Zich aan Abram voor met de woorden: “Ik ben El (“Plaatser”), de Almachtige”. In Exodus 6:1b-2 stelt Jahweh Zich aan Mozes in
nog duidelijker bewoordingen voor: “Ik ben Jahweh en Ik verscheen aan
Abraham en aan Izaäk en aan Jacob in El, de Almachtige.” Daarom kon
later de schrijver van de Hebreeënbrief vaststellen dat Mozes standvastig bleef “als ziende de Onzienlijke”. (11:27)
 Genesis 18
Te Mamre verschijnen aan Abraham drie mannen, waaronder Jahweh
Elohim. Zij aten en dronken, waren dus levend en tastbaar aanwezig.
Abraham richt zich tot Jahweh. (v.13) Maar eerst spreekt hij Jahweh met
Adonai aan. (v.3) Uit het vervolg blijkt echter dat hij de Heer als Jahweh
herkende – zoals wij nu weten: de Heer Die Zich later als de Christus
zou openbaren.
 Genesis 32:24-30
Een man vecht met Jakob. Jakob wordt Isra-El. Als Jakob de man naar
zijn naam vraagt, luidt de wedervraag slechts “waarom?”. Jakob noemt
de plek daarna P’ni-El (= voor El’s aangezicht), want hij heeft Elohim,
dus Jezus in Zijn pre-existentiële staat, in Wie El’s geest werkt, van
aangezicht tot aangezicht gezien!
 Exodus 19:3
Mozes klom op tot Elohim en Jahweh riep tot hem.
 Exodus 33:11
Jahweh spreekt met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een
man spreekt met zijn vriend.
 Richteren 13:2
Manoah zegt: “wij hebben Alueim gezien”, maar zijn vrouw spreekt van
“Jahweh”.
 Job 42:5
“Met het horen van het oor heb ik U (Jahweh) gehoord en U ziet mijn
oog.”
 Overige
Jahweh’s heerlijkheid, ter bescherming van de mens wat gedempt, werd
gezien door Mozes (Exodus 19) en in een visioen, zittend op Zijn troon,
door Jesaja (6:1), Ezechiël (1:26-27). Zij zagen Hem in de vorm van
God, de morphê theou.
Wij kunnen passages tegenkomen die de onzichtbaarheid van God lijken
tegen te spreken. Dan gaat het om beeldspraak, een visioen of anders om
het Beeld van de Vader, Christus. Aan de menselijke blik openbaarde onze
Heer Zich als Jahweh, al dan niet als Elohim in Zijn twee-eenheid met God,
de Vader
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In God toonde Hij overweldigende heerlijkheid. Hij was niet wezenlijk
8
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4. EÉN MIDDELAAR
Na wat tot hier toe de revue gepasseerd heeft, zal het ons pijnlijk helder zijn
hoe schromelijk wij de grootheid en betekenis plegen te onderschatten van
onze Heer Christus Jezus. Wij als mensen hebben de neiging om dingen te
verkleinen. Het is zoals Paulus schreef: “Zich voorgevende wijs te zijn, zijn
zij dwaas geworden en veranderen zij de heerlijkheid van de onverderfelijke
God in gelijkenis naar het beeld van een bederfelijk mens en van wat vliegt,
+
van viervoeters en van reptielen.” (Romeinen 1:22-23) Wij zingen uit volle
borst welk een “vriend onze Jezus” is en geven daarmee blijk niet te beseffen dat Hij vele, véle malen méér is dan slechts een vriend. Wanneer wij de
christelijke liederen en opvattingen door de bril van de Schrift zouden bekijken, zou een zeer hoog percentage als “fout” afgedankt moeten worden. In
het licht van de Hebreeuwse en Griekse Schrift treedt de heerlijkheid van
God, de Vader, en van onze Heer, Christus Jezus, oogverblindend naar
voren. Het kost soms een heel mensenleven van studie en gebed om daarvan iets te kunnen bevatten.
“Want momenteel kijken wij door middel van een spiegel, in een raadsel,
dán echter van aangezicht tot aangezicht. Momenteel ken ik vanuit een
deel, dán echter zal ik herkennen zoals ook ik herkend word. Thans echter
resteert: geloof, verwachting, liefde, deze drie, maar de grootste van deze
is de liefde!” (1 Corinthiërs 13:12-13)

4.1

Twee vóór-beelden

In onze taal kennen wij verscheidene synoniemen van “middelaar”: bemiddelaar, scheidsman, scheidrechter, arbiter – termen met veelal een juridische bagage. Dan gaat het om iemand die naar de regels van het recht in
een geschil uitspraak doet of bemiddelt. In de sport is een scheidsrechter
iemand die bij een wedstrijd toeziet op de naleving van de spelregels en
overtredingen constateert.
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Het Schriftuurlijke begrip “middelaar” heeft niets te maken met het beoordelen hoe regels kunnen worden nageleefd of hoe een geschil tussen twee
partijen binnen de kaders van de regels kan worden bijgelegd. In de Schrift
is een middelaar is allesbehalve onpartijdig.
Hierna zullen wij eerst de rol van middelaar in de Hebreeuwse Schrift onderzoeken, omdat dit al licht vooruitwerpt op het unieke middelaarschap
van Christus Jezus. Vervolgens zullen wij trachten te begrijpen wat de
enorme betekenis is van het middelaarschap van onze Heer en Redder.
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God en werd later ook niet wezenlijk een slaaf, maar nam de desbetreffende vorm aan. In de “vorm van slaaf” ging onze Heer in
volstrekte gehoorzaamheid aan God, de Vader, de weg naar de uiterste
vernedering voor de mens en de diepste afschuw voor God: het vervloekte hout! Gods rechtvaardigingsmethode was reeds ingezet nog ver
voordat mensen zondaars werden. God voorzag in de wijze waarop en
de middelen waarmee het heil gerealiseerd zou worden nog ver voordat
de mens naar een Redder uit zou zien. Dat is de prelude op Zijn rol als
Middelaar!
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