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Een verwaarloosde profetie
Een van de grootste profetieën van het Oude Testament, waarvan het
belang nog wordt benadrukt doordat deze in het Nieuwe Testament
wordt herhaald, is naar mijn mening tevens één van de meest
verwaarloosde en veronachtzaamde van alle profetische uitspraken in
de Bijbel. Ik doel op wat in Mattheüs 12:18-21 wordt verklaard en waar
de Statenvertaling het volgende heeft:
Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken
Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en
Hij zal het oordeel den heidenen (volken) verkondigen. Hij zal niet
twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn stem op de straten
horen. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en het rokende
lemmet zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot
overwinning. En in Zijn Naam zullen de heidenen (volken) hopen.
In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik tientallen commentaren op
Mattheüs, die op mijn eigen boekenplanken, in bibliotheken en die
aangeboden worden in de vele boekwinkels die ik regelmatig bezoek,
onderzocht om te zien wat gezegd wordt over dit gedeelte. Dat is een
oefening in nutteloosheid geweest; ik ben er verbaasd over hoe
volkomen dit gedeelte wordt genegeerd, hoe schandelijk het wordt
veronachtzaamd en hoeveel mensen het proberen weg te ‘verklaren’
door te concluderen dat dit vervuld werd tijdens de aardse bediening van
Jezus Christus. Sommige mensen komen tot de conclusie dat het zal
worden vervuld bij Zijn wederkomst, maar zij doen geen poging om de
uitspraken ‘Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn
stem op de straten horen’ in overeenstemming te brengen met ‘want de

Heere Zelf zal met een geroep nederdalen van den hemel’
(I Thess. 4:16). Deze twee gedeelten kunnen niet op dezelfde
gebeurtenis betrekking hebben.
Er worden in de profetie drie duidelijke uitspraken gedaan: 1) Hij zal de
volken het oordeel verkondigen; 2) Hij zal het oordeel uitbrengen tot
overwinning; 3) op Zijn naam zullen de volken vertrouwen. Deze drie
dingen zijn niet gedaan tijdens Zijn eerst komst en er is niets in de
geschiedenis dat aangewezen kan worden waaruit blijkt dat zij sindsdien
tot stand zijn gebracht. Dan blijft er een onvervulde profetie over.
Ik ben ervan overtuigd dat het negeren van deze prachtige voorzegging
gebaseerd is op het feit dat het niet past in en zelfs tegengesteld is aan
alle huidige schema’s van profetische vervullingen. Er bestaat evenwel
een profetisch plan waar het precies in past. Dat is de waarheid dat de
volgende grote gebeurtenis op Gods profetische agenda de goddelijke
overname van de heerschappij is die Gods weldadige regering, namelijk
het koninkrijk Gods, op aarde zal brengen.
We moeten het gehele gedeelte onderzoeken waar deze passage in
voorkomt, er bekend mee raken, het in onze gedachten over de
toekomst opnemen en er onze verwachting van wat God gaat doen voor
de volken van deze wereld van maken.
Dit gedeelte begint met een almachtig wonder waartoe ik elke genezer
wil uitdagen om het na te doen. Een mens met een verschrompelde
hand stond voor de Heer en de Farizeeën die samen in de synagoge
waren. Onmiddellijk en voor de ogen van iedereen die daar was, werd
de verschrompelde hand genezen. Hij raakte de hand niet aan. Hij gaf
geen opdracht aan de hand om genezen te zijn; hij vroeg de man alleen
om zijn hand uit te strekken. Toen hij dat deed, werde deze ‘weder
gezond gelijk de andere.’
De Farizeeën ontstaken direct in woede. Zij gingen meteen weg en
‘hielden te zamen raad,’ een officiële vergadering, om wegen te
bedenken en middelen te vinden waarmee zij Hem konden ruïneren. Het
waren machtige mannen en het regeringsapparaat lag in hun handen. Zij
hadden de mogelijkheid om te doen wat zij zich voornamen te doen: Zijn
leven en bediening beëindigen. Onze Heer ging niet minachtend met
hun plannen om, wat Hij best had kunnen doen. Hij was opgewassen
tegen elke aanslag die zij op Hem zouden willen plegen, maar Hij wilde
niet in een positie gedwongen worden waarin Hij iemand moest doden.
Toch zou Hij geen moment eerder sterven dan op de vastgestelde tijd op
Golgotha.
Toen de Here Jezus daarom afwist van hun plannen, trok Hij zich van
die plaats terug om een confrontatie te vermijden. Toch volgden grote

menigten Hem nog en Hij genas hen allen, maar gaf hun de ernstige
waarschuwing dat zij Hem niet bekend zouden maken. Als zij over deze
wonderen zouden spreken, zou dat de tegenstand van de Farizeeën
alleen maar verder doen toenemen en zij zouden achter Hem
aankomen, vastbesloten Hem om te brengen. Alles wat Hij natuurlijk
hoefde te doen, als zij dit probeerden, was een woord spreken en ze
zouden tot as verbranden. Maar Hij was niet gekomen om het leven van
wie dan ook te vernietigen en daarom wilde Hij dit conflict niet. Wat Hij
wilde, was dat ‘vervuld zou worden het woord, gesproken door de
profeet Jesaja’ (Matt. 12:17), een profetie die ons veel informatie geeft
over de manier waarop de goddelijke heerschappij, het koninkrijk Gods,
op aarde komt. De gedachte dat Zijn terugtrekking en de waarschuwing
om Hem niet bekend te maken, de profetie van Jesaja vervuld heeft, is
volslagen onzin. Gods profetieën worden niet vervuld als iets, waarover
de profeet niet eens gesproken heeft, wordt gedaan.
Ziet, Mijn Knecht. Deze woorden roepen de hoorder op om aandacht te
besteden aan wat gezegd wordt, om goed op te letten, op te merken en
rekening te houden met de persoon die God ‘Mijn Knecht’ en ‘Mijn
Beminde’ noemt en die uitverkoren is om de man Gods te zijn, Die elke
Oudtestamentische belofte en profetie tot vervulling zal brengen. Er was
niets in deze Knecht dat op enigerlei wijze onaangenaam kon zijn voor
de Absolute van Wie Hij het beeld was.
Ik zal Mijn Geest op Hem leggen. Dat is Zijn complete uitrusting voor
de taak die Hij zal volbrengen. Hij zal de aarde overstromen door Zijn
Geest, de aarde overwinnen door Zijn Geest en Zijn eigen orde daarop
vestigen door Zijn Geest. Inderdaad, het is: ‘niet door kracht noch
geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE.’ Hij zal als eerste stap bij
de vestiging van Zijn koninkrijk op aarde Zijn Geest uitstorten op alle
vlees. De goddelijke heerschappij wordt feitelijk op deze aarde tot stand
gebracht door de wederkomst van de Heilige Geest en niet door de
wederkomst van Jezus Christus. Hij zal Zijn plaats aan de rechterhand
van God niet verlaten voordat Zijn vijanden tot Zijn voetbank zijn
gemaakt.
Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen. Het Griekse woord
voor ‘verkondigen’ (APANGELL ) betekent afkondigen, openlijk
bekendmaken, aankondigen. De Psalmist sprak over een tijd waarin
Gods oordelen over de ganse aarde worden gehoord (105:7), waarin Hij
het oordeel doet horen uit de hemel (76:9). Amos sprak over de dag
waarop de oordelen ‘als water golven, en gerechtigheid als een immer
vloeiende beek’ (Amos 5:24). Al deze beloften zullen worden vervuld als
Hij het oordeel aan de volken verkondigt. Oordeel is een goed waar alle
volken in onze tijd gebrek aan hebben. Er is een wereldtekort aan deze

waardevolle eigenschap. Er bestaat op aarde geen volk dat weet wat het
moet doen. Dat zal allemaal veranderen als Hij het oordeel aan de
volken bekendmaakt.
Hij zal niet twisten. Alle regeringen zijn ontstaan uit twist en conflicten.
Maar niet de regering van God. Als God de aarde door Zijn Geest
overstroomt, zal er geen conflict zijn, geen geruzie.
Noch roepen. Dit is het duidelijke bewijs dat dit gedeelte niets te maken
heeft met Zijn eerste komst, want toen ‘stond Jezus en riep, zeggende:
Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!’ (Joh. 7:37). Ook
kan deze profetie niets te maken hebben met Zijn wederkomst, want dan
zal ‘de Heere Zelf met een geroep nederdalen van den hemel’
(I Thess. 4:16).
Noch zal er iemand Zijn stem op de straten horen. Dat kan niet
worden gezegd over Zijn eerste komst, noch over Zijn tweede. Dit
gedeelte gaat over Jezus Christus die komt in Zijn heerschappij, niet als
persoon.
Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal
Hij niet uitblussen. Niemand wordt gewond of bezeerd door de
goddelijke overname van de heerschappij, wat niet gezegd kan worden
van Zijn wederkomst. Dan zal Hij namelijk worden geopenbaard van de
hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf
oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here
Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf,
ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte
(II Thess. 1:7-10). Laat niemand echter de fout maken te denken dat er
niemand zal worden gestraft wanneer God de heerschappij overneemt.
De volgende zinsnede maakt dat duidelijk.
Totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Dit geeft het
proces aan waarmee Hij alle tegenstand zal overwinnen. Hij brengt Zijn
oordeel uit. Alle oordeel is gebaseerd op licht, kennis, waarheid en
begrip. Dat alles zal uit God stromen, golf na golf, zodat de overwinning
aan Hem zal zijn. Dan, en niet voor die tijd, zal Hij zich bemoeien met de
opstandigen en de mensen die niet geschikt zijn om een plaats op deze
aarde te hebben onder Zijn rechtvaardige heerschappij. De uitkomst van
deze overwinning wordt in de volgende zin uitgesproken.
En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen. Dat is een schitterend
beeld: de volken die hun vertrouwen stellen in Jezus Christus. Het woord
‘volken’ betekent precies hetzelfde als wanneer wij zeggen dat de
Nederlanders en Duitsers volken zijn met een geschreven grondwet. Dat
is een waarheid die moeilijk te geloven is, maar toch zal het precies zo
gebeuren als God heeft gezegd, ‘in Zijn Naam zullen de volken hopen.’

Deze waarheid is herhaald in Romeinen 15:12 en het verklaart waarom
de volken bereid zullen zijn hun zwaarden om te smeden tot
ploegscharen en hun speren tot snoeimessen, met andere woorden, om
al hun oorlogstuig te veranderen in vreedzame instrumenten. Moge God
die dag bespoedigen.
We hebben nu nagedacht over één van de belangrijkste profetieën in de
Bijbel, maar toch wordt deze genegeerd en verwaarloosd. Heeft u in uw
gedachten ruimte voor de vervulling hiervan?

