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Delta Cursus - plus

In de Bijbel lopen een aantal rode draden. De eerste is de
geslachtslijn van de Messias en de Messiaanse beloften.
De tweede is Gods verbondsbelofte aan zijn volk. God
openbaart zichzelf door te spreken en te handelen in de
menselijke geschiedenis! Wij leren God kennen door zijn
woorden te horen en zijn daden te zien. God openbaart
zichzelf vooral door zelf in onze menselijke wereld en
geschiedenis binnen te treden in en door de Messias. Het
oudtestamentische Hebreeuwse woord ‘Messias’ en het
nieuwtestamentische Griekse woord ‘Christus’ betekenen
‘Gezalfde’.
Hoe verloopt de menselijke lijn van de komende Messias-
Verlosser vanaf het eerste boek in de Bijbel totdat hij
kwam?

A. DE VROEGSTE GESCHIEDENIS BESCHRIJFT GODS
EERSTE BELOFTE AAN DE MENSEN.

De allereerste profetie in de Bijbel staat in Genesis 3:15. Het is
een profetie over de komende Verlosser aan de eerste mensen,
Adam en Eva. God zelf deed deze belofte nadat de eerste mensen
in zonde waren gevallen. De duivel had de vrouw verleid om
ongehoorzaam te zijn aan God en de vrouw had de man verleid
om ongehoorzaam te zijn aan God. Daarom strafte God hen. Hij
zei tot de duivel, “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,
en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en
gij zult het de hiel vermorzelen.”
Uit het verband is het duidelijk dat achter de slang een hele
machtige boze geest schuilt. Deze boze geest wordt genoemd ‘de
duivel’ (betekent: ‘lasteraar’, ‘aanklager’), ‘Satan’ (betekent:
‘tegenstander’) en zelfs ‘de draak’ (Openbaring 12:9). God sprak
over een conflict en over een overwinning. Hij zei dat er een
voortdurend conflict en strijd zou woeden tussen de duivel en zijn
‘zaad’ (aanhangers) aan de ene kant en ‘het zaad’ (nakomelingen)
van de vrouw aan de andere kant. Er komt een voortdurende strijd
tussen de duivel, zijn boze geesten en de mensen die hem
steunen aan de ene kant, en de mensen van God aan de andere
kant. Zo keerde God de vriendschap, die Adam en Eva met de
duivel sloot, tot een vijandschap. In de toekomst zou alle
vriendschap met de duivel en zijn trawanten tegelijk vijandschap
tegen God en een vloek voor mensen zijn (cf. Jakobus 4:4). En
alle vijandschap tegen de duivel en zijn dienaren zou een zegen
zijn voor mensen.
In het volle licht van de nieuwtestamentische openbaring weten
we dat God voorspelde dat de uiteindelijke strijd tussen twee
persoonlijkheden zou woeden, namelijk, tussen de duivel en de
komende Messias-Verlosser, Jezus Christus, die uit een vrouw
geboren zou worden. De duivel zou deze Messias-Verlosser
aanvallen en trachten hem te doden, omdat God voorzegd had dat
deze Messias-Verlosser zijn kop zou vermorzelen. Hoewel Jezus
Christus door de beet van de duivel zou lijden en aan het kruis zou
sterven, zou hij de kop van de duivel vermorzelen, hem
overwinnen en uiteindelijk vernietigen! Jezus Christus zou de
uiteindelijke Overwinnaar zijn!

B. DE OUDTESTAMENTISCHE GESCHIEDENIS BESCHRIJFT
DE STRIJD OM DE VERVULLING VAN GODS BELOFTE TE
VERHINDEREN.

De geschiedschrijvers in het Oude Testament beschreven hoe de
vijanden van de komende Verlosser zijn komst trachten te
voorkomen. Als je achter de coulissen kijkt, zie je dat de strijd
tussen de vijand van Gods volk aan de ene kant en het volk van
God aan de andere kant door heel de heilsgeschiedenis of
verlossingsgeschiedenis heen in werkelijkheid een strijd tussen de
duivel en Christus is.

1. De strijd van Set tot Noach.

a. Adam en Eva.
God gaf de eerste belofte van verlossing (Genesis 3:15) aan de
eerste man en vrouw. Zij hadden aanvankelijk twee kinderen, Kaïn

en Abel. Kaïn werd jaloers en toornig op Abel en vermoordde hem
(Genesis 4:1-8). Het leek alsof de duivel de nakomelingen van de
mens wilde vernietigen, zodat Gods belofte niet in vervulling zou
kunnen gaan. Maar God gaf aan Adam en Eva andere kinderen,
mannen en vrouwen (Genesis 5:1-5). Zo kon het menselijke
geslacht blijven voortbestaan en zo kon Gods belofte van
verlossing nog steeds in vervulling gaan!

b. Set en Noach.
De derde zoon van Adam en Eva, Set, was voorbestemd om de
drager van Gods belofte te worden (Genesis 5:6-32). Na heel veel
jaren waren er al veel mensen op de aarde. De kennis van de
levende God, die God aan Adam en Eva geopenbaard had, was bij
de mensen al zo vaag geworden dat mensen zich overgaven aan
een corrupte levensstijl. ‘De zonen van Set, die God volgden (‘de
zonen van God’), begonnen te trouwen met de dochters van Kaïn,
die alleen maar mensen volgden (‘de dochters van de
mensen’)(Genesis 6:1-4; cf. Deuteronomium 7:1-4; 2 Korintiërs
6:14). Het resultaat was dat de boosheid op de aarde enorm
toenam. “Toen God zag dat de boosheid van de mensen op aarde
groot was en dat al de overleggingen van zijn hart te alle tijden
slechts boos waren”, besloot God om de hele mensheid met een
grote vloed uit te roeien (Genesis 6:5-7,11-13). Het leek alsof de
duivel erin slaagde de mensheid, die de drager van Gods belofte
was, helemaal te vernietigen. Maar God vond één man, die onder
zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk leven leidde:
Noach. “Noach wandelde met God” (Genesis 6:8-9). God redde
Noach en zijn gezin van de zondvloed (Genesis 6:14 – 8:22). Zo
kon het menselijke geslacht blijven voortbestaan en zo kon Gods
belofte van verlossing nog steeds in vervulling gaan!

2. De strijd van Noach tot Jakob.

a. Abram.
Gedurende de eenentwintigste eeuw voor Christus werd de belofte
van verlossing aangaande de komende Verlosser gegeven aan
Abram en Saraï. God zei dat hun ‘zaad’ (nageslacht) talrijk zou zijn
als de sterren van de hemel en als het zand aan de zee. En Hij zei,
“Met uw zaad (nageslacht) zullen alle volken der aarde gezegend
worden” (Genesis 11:26-32; 12:1-3; 15:5; 22:17-18). Menselijk
gesproken kon deze belofte niet vervuld worden, want Saraï was
onvruchtbaar en zij waren allebei heel oud. Het leek alsof de
duivel zou triomferen. Maar toen gebeurde er een wonder. God
gaf hen een zoon, Isaak, toen Abram al 100 jaar oud was (Genesis
21:1-7)!

b. Isaak.
De belofte van verlossing werd toen aan Isaak gegeven (Genesis
19:17; 26:4), maar Rebekka was ook onvruchtbaar (Genesis
25:21). Weer leek het alsof de duivel zou triomferen. Maar Isaak
bad tot God en God gaf hen twee kinderen, Esau en Jakob.

c. Jakob.
De belofte van verlossing werd toen aan Jakob gegeven (Genesis
28:13-14), maar Esau wilde hem doden (Genesis 27:41). Weer
leek het alsof de duivel zou triomferen. Maar God zelf beloofde
Jakob te behoeden overal waar hij ging (Genesis 28:15).

d. Juda.
De belofte van verlossing werd toen aan de zoon van Jakob, Juda,
gegeven. Het koningschap zou niet wijken van de stam van Juda
totdat de Verlosser zou komen, aan wie alle volken gehoorzaam
zouden zijn (Genesis 49:10).

3. De strijd van Jakob tot Mozes.

a. De nakomelingen van Jakob en Juda, de Israëlieten.
Gedurende de vijftiende tot de elfde eeuw voor Christus werd de
belofte van verlossing door de nakomelingen van Jakob en Juda
gedragen. Omdat de duivel er niet in slaagde om Abraham, Isaak
en Jakob te vernietigen, keerde hij zijn aanvallen tegen de
Israëlieten, het nageslacht van Jakob. In het land Egypte werden
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de Israëlieten een heel groot volk. In Exodus lezen we hoe de
koning van Egypte een bevel gaf om alle mannelijke kinderen
onder de Israëlieten te vermoorden (Exodus 1:7-22). Het leek
alsof de duivel deze keer het zaad van de vrouw zou vernietigen.
Maar God bewaarde Mozes in het paleis van de koning en riep
Mozes later om de Israëlieten uit Egypte te leidden naar het
Beloofde Land (Exodus 3:1-12).

b. Mozes.
Tijdens de woestijnreis naar het beloofde land, lezen we hoe de
Israëlieten telkens weer terugvielen in afgoderij. Ze maakten een
gouden kalf en aanbaden het (Exodus 32:1-6). God werd toornig
op Israël en wilde het hele volk, op Mozes na, vernietigen (Exodus
32:10). Weer leek het alsof de duivel ging triomferen. Maar Mozes
bad tot God voor het zondige volk en God verhoorde zijn gebed.
Mozes is hier een ‘type’ van Jezus Christus, de allergrootste
Voorspraak, die niet alleen voor ons bidt, maar zijn eigen leven
aan ons gegeven heeft. (Hebreeën 7:25-28).

4. De strijd van Mozes tot koning David.

Gedurende de elfde eeuw voor Christus werd de belofte van
verlossing door de komende Messiaskoning aan koning David
gegeven. David was een afstammeling van Juda. In 1 Kronieken
17:11-14 beloofde God dat Hij het koningschap van één van
Davids zonen zou bevestigen. Deze koning zou voor God een huis
bouwen (cf. 2 Korintiërs 6:16; Efeziërs 2:20-22; 1 Petrus 2:4-6,9-
10). God zou zijn troon voor altijd bevestigen (cf. Jesaja 9:6;
Matteüs 12:28; Openbaring 17:14; 19:16). “God zou hem tot een
vader zijn en hij zou God tot een zoon zijn” (2 Samuël 7:14; cf.
Psalm 2:7; Hebreeën 1:5). In Jeremia 23:5 lezen we, “Zie, de
dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een
rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en
verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het
land”. Omdat God al deze beloften aan koning David maakte, was
het doel van de duivel om David te vernietigen. Eerst trachtte
koning Saul tweemaal om David met een speer te doden, maar hij
faalde (1 Samuël 18:10-11). Daarna trachtte zijn eigen zoon,
Absalom, en een groot deel van zijn volk, Israël, hem te doden (2
Samuël 15:1 – 19:43). Telkens leek het alsof de duivel deze strijd
ging winnen. Maar de Bijbel leert ons dat niemand God kan
verhinderen om zijn plan uit te voeren (cf. Jesaja 14:24,27)!

5. De strijd van David tot koning Achaz.

a. Joas.
Gedurende de tiende tot zesde eeuw voor Christus werd de belofte
van verlossing door de komende Messiaskoning gedragen door de
koningen van het zuidelijke rijk van Juda. De koningen van het
noordelijke rijk, Israël, voerden herhaaldelijk oorlog tegen het
zuidelijke rijk. Atalja, de goddeloze vrouw van de overleden koning
Achab van het noordelijke rijk maakte een plan om alle prinsen
van het zuidelijke rijk te doden. Zij liet alle prinsen vermoorden!
Het leek alsof de duivel daarmee de Messiaanse lijn doorbroken
had. Maar weer ontnam de soevereine God het succes van de
duivel. Jehoseba, de kleindochter van Achab, redde één van de
prinsen uit de kring van prinsen, die gedood werden. Deze prins
Joas werd 6 jaar lang verborgen gehouden in de tempel totdat hij
koning werd (2 Koningen 11:1-3).

b. Achaz.
Later smeed het noordelijke rijk van Israël een verbond met Aram
om het zuidelijke rijk van Juda te vernietigen (2 Koningen 16:5).
Het leek alsof de omringende volken het volk van God zouden
vernietigen en de duivel zou triomferen. Maar de profeet Jesaja zei
tegen Achaz, de koning van Juda, “De Here zelf zal u een teken
geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren;
en zij zal hem de naam Immanuël geven” (Jesaja 7:14).
God beloofde dat, ongeacht hoe moeilijk de omstandigheden in de
geschiedenis ook al mogen zijn, niemand in staat zal zijn de komst
van de Verlosser in de wereld tegen te houden. De komende
Verlosser zal ‘Immanuël’ genoemd worden, dat betekent, ‘God is
met ons’. De Bijbel leert dat geen natie en geen politieke leider
God kan hinderen in de uitvoering van Zijn plan!

6. De strijd van Achaz tot Ester.
Gedurende de vijfde eeuw voor Christus, leefden de Joden overal
in het Medo-Persische Rijk. Een slechte man, Haman, haatte de

Joden en met een list bewoog hij koning Ahasveros om een
bevelschrift uit te vaardigen dat alle mensen beval de Joden in één
dag uit te roeien. Brieven werden door middel van ijlboden
verzonden naar alle provincies, waarin stond dat men alle Joden,
van kind tot grijsaard en vrouwen moest doden en uitroeien en dat
men al hun bezittingen moest afnemen op de dertiende van de
twaalfde maand (Ester 3:13). Alle Joden werden met uitroeiing
bedreigd. Als Hamans boze plan zou slagen, zou de duivel
triomferen en zou Gods verlossingsplan nooit een werkelijkheid
worden. Maar God gebruikte de vrouw Ester om Hamans boze
plan te verijdelen. De duivel leed weer een nederlaag!

7. De strijd van Ester tot Betlehem.

a. De ‘draak’ en de ‘vrouw’.
In dit conflict en deze strijd tussen de duivel en Jezus Christus
door alle eeuwen heen, was het Jezus Christus die triomfeerde!
Deze strijd door heel de geschiedenis van het Oude Testament
heen wordt in het Nieuwe Testament in twee verzen beschreven:
“De draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar
kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een
mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren
staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn
troon” (Openbaring 12:4-5). ‘De vrouw’ is een symbool voor Gods
volk gedurende het Oude Testament. Zij zou het beloofde
Messiaskind voortbrengen (Johannes 4:22). ‘De draak’ is een
symbool voor de duivel (Openbaring 12:9). En ‘het mannelijke
kind’ is een symbool voor de Messias, Jezus Christus. Door heel de
oudtestamentische geschiedenis heen, trachtte de duivel te
voorkomen dat het beloofde Messiaskind geboren zou worden!
Maar de soevereine God zorgde ervoor dat zijn plan niet faalde
(Jesaja 14:24,27)!

b. Jozef en Maria.
Toen uiteindelijk de tijd aanbrak dat de komende Verlosser
geboren zou worden, deed ‘de draak’ nog een paar laatste
pogingen om deze Verlosser te vernietigen. De Romeinse koning
Herodus werd bang toen hij van de wijze mannen uit het Oosten
hoorde dat de komende Verlosser geboren was. Hij was bang dat
deze Messiaskoning zijn aardse koninkrijk van hem zou afnemen.
Daarom beval hij dat alle kinderen van twee jaar en jonger in
Betlehem en omstreken gedood moesten worden (Matteüs 2:16).
Het leek weer eens alsof dit duivelse plan zou slagen. Maar Gods
eeuwige besluit en plan kan niet omvergeworpen worden! God
stuurde een engel in de nacht en deed Jozef, Maria en het kind,
Jezus, ontvluchten naar Egypte, waar zij bleven totdat Herodus
gestorven was.

c. Jezus Christus.
Toen zijn levenswerk op aarde begon, trachtte ‘de draak’ deze
Messiaskoning aan zich te onderwerpen door Hem te verzoeken
(Matteüs 4:1-11). Eerst trachtte de duivel Jezus te verzoeken met
onafhankelijkheid van God: hij zou toch voor zichzelf kunnen
opkomen door stenen in brood te veranderen? Daarna trachtte de
duivel Jezus te verzoeken met een snelle en makkelijke manier om
Gods plan te realiseren: hij zou toch gewoon door een knieval voor
de duivel macht over alle koninkrijken op aarde kunnen krijgen?
Tenslotte trachtte de duivel Jezus te verzoeken met valse
geestelijke gehoorzaamheid aan God: hij zou toch Gods Woord
kunnen gehoorzamen en zichzelf van de tempel afgooien? Maar
Jezus Christus overwon elk verzoeking van de duivel en
ontmaskerde de duivel als een leugenaar (Johannes 8:44).

d. De belofte in vervulling: Jezus Christus triomfeert!
Gedurende zijn verlossingswerk op aarde, wierp Jezus Christus de
gevallen engelen (demonen) van de duivel uit mensen (Matteüs
12:28). En door zijn kruisdood heeft Jezus Christus de macht van
de duivel en zijn demonen ontwapend en over hen getriomfeerd
(Kolossenzen 2:15). Hij verrees uit de dood, voer op naar de
hemel en besteeg de troon van God, van waar hij nu triomferend
heerst! Zo ging de belofte van verlossing in Genesis 3:15 in
vervulling: Het zaad van de vrouw vermorzelde de kop van de
slang - Jezus Christus triomfeerde over satan!


