
 VAN WIE ZEGT DE PROFEET DIT?1

(Bijbelstudie over Hand.8:26vv (Filippus en de kamerling)

Bijbelonderzoek
Dat is een zaak die ieder mens past. Want onze Meester heeft gezegd:
‘Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven
te hebben;  en die  zijn het,  die van Mij getuigen’ (Joh. 5:39). Gods
Woord, de heilige Schrift is als Gods liefdesbrief, geschreven aan u en
aan mij. 

De  vraag  is  echter:  Hoe  lezen  wij?  Een  meisje  dat  de  brief  leest,
waarin een jongen haar zijn liefde verklaart, leest die brief met andere
ogen dan ieder  ander die deze brief  zou lezen.  Stel  dat een andere
minnaar die brief in handen kreeg en las. Hij zou die maar het liefst in
stukken scheuren.
Hoe lezen wij? ‘Verstaat gij ook hetgeen gij leest?’ (Hand. 8:30). Voor
ons opengeslagen ligt het model van wat Bijbelonderzoek betekent; in
de geschiedenis van de zogenaamde Moorman uit Ethiopië. 

'Wij zijn bedelaars'
Wat bracht die Moorman van huis uit mee? Hij was een heiden. Hij
had  een  hoge  positie.Minister  (Gr.’dunastès’)  van  financiën  is  hij
genoemd.  Haremwachter  ook wel.  Ontmand  om der  wille  van  zijn
functie. Dus niet de eerst  de beste.

Maar met dat al kon hij God niet aangenaam zijn. Hij was een blinde
heiden,  van  God  gescheiden.  En  daarmee  was  hij  in  één  woord
‘geprezen’. Sprekend het beeld van ons allemaal Want ook van ons
geldt, dat er ‘niemand is, die rechtvaardig is, ook niet één; niemand,
die verstandig is, niemand, die God zoekt’  (Rom. 3:10,11). 
‘Wir sind Bettler, hoe verum est’ – wij zijn bedelaar; dat is waar (M.
Luther). Daarmee is onze ‘doopceel‘ gelicht. 

Een knieval voor Israëls God

1 Deze Bijbelstudie is een bewerking van een tweetal artikelen door mij in de Waarheidsvriend
(wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk: jrg.80,
nummer 41 (8 oktober 1992), blz. 678v; openingscollege 1992-93 Theologische Hogeschool
Gereformeerde  Bond:  Bijbelonderzoek.  En  idem  jrg.  82,  nummer  13  (31  maart  1994),
Paasnummer, blz. 207v: Over de Knecht des Heeren en Israël; Van wie zegt de profeet dit?
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Wat bewoog die man om naar Jeruzalem te reizen? Handelsbelangen?
Nee.  Was  het  een  reislustig  man?  Misschien.  Had  hij  historische
belangstelling?  Jeruzalems  tempel  was  ongetwijfeld  een  historisch
monument  van jewelste.  Was hij  religieus  aangelegd?  Dat  zal  wel.
Maar  al  die  dingen  brachten  hem  niet  op  de  gedachte  om  naar
Jeruzalem te gaan. Hij ging om aan te bidden (Hand. 8: 27). Om te
knielen  voor  de  enige  dienenswaardige  God.  En  dat  kan  niemand
anders op de bodem van zijn ziel gelegd hebben dan die God zelf. 

Want geen sterveling gaat naar God zoeken, of hij  moet eerst door
God gezocht zijn. Dan komt er heilbegeerte in ons hart. Dan kunnen
we  het  niet  langer  stellen  met  geld  en  goed,  met  onze  positie  en
intellect. Heimwee naar God.

God des levens, ach, wanneer
zal ik naad’ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen? 

(Ps.42:1 slot ber.)

De doodlopende weg
Wat vond die man in de heilige stad? Het kunstwerk van de tempel.
De religie van het Jodendom. Het toppunt van wat hij wellicht in de
Joodse synagoge in zijn thuisland had gehoord; door God gebruikt om
hem heilig nieuwsgierig te maken.
Maar heeft  dat alles  die  Moorman bevredigd en blij  gemaakt?  Ach
nee. Hij heeft het van verre moeten meemaken. Want een ‘gesnedene
mocht  in  de vergadering des  Heeren niet  komen’ (Deut.  23:1v).  In
feite viel hij dus overal buiten. In Jeruzalem bevond hij zich op een
doodlopende weg: de weg van de werken der wet.

De wet kon voor hem geen heilsweg zijn. Ze is geen heilsweg, voor
niemand.  Al  blaken  we  van  ijver.  ‘Werp  weg,  werp  weg  uw
heiligingskrukken; u komt er de berg Sion niet mee op’ (Kohlbrugge).
 
Het  Jodendom  is  een  ‘Fundgrubbe’.  Judaica  is  een  vak  dat  in  de
theologie - beoefening niet gemist kan worden. Want Jezus is niet los
van Israël verkrijgbaar. Maar zalig worden door met een grote boog
om het kruis van Golgotha heen te gaan, dat gaat niet. Nu niet. Nooit. 

'Neem, lees' 
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Maar wat heeft die Moorman in zijn hand, als hij weldra de thuisreis
heeft aanvaard;  op weg van Jeruzalem naar       Gaza? Een Bijbel.
Althans een gedeelte ervan. Een Jesaja-rol, in Jeruzalem gekocht, in
een Griekse vertaling.2 Het Woord van God in de wereldtaal. Ook voor
hem bedoeld  dus.  ‘Neem, lees’  (Augustinus).  Laat  het  Woord voor
zich spreken. Want God doet alles met Zijn Woord. Door te spreken
maakte Hij het eenmaal licht in de wereld. Door Zijn Woord maakt hij
het  licht  in  het  mensenhart.  Het  is  olie  op  het  vuur  van  de  ware
heilbegeerte. De Bijbel is het boek dat het voor het zeggen heeft. Het
is ‘een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad’ (Ps. 119:105).
Geen letter eraf of erbij. 

Israël – de lijdende partij
Maar  heeft  die  Moorman  Jesaja  verstaan,  als  in  Jesaja  53  over  de
lijdende Knecht des Heeren wordt geschreven? Juist met dit hoofdstuk
heeft hij problemen. Eén groot probleem in elk geval. Spreekt Jesaja
over zichzelf of over iemand anders? 
Wellicht  heeft  hij  in Jeruzalem een discussie aange- hoord,  waarbij
Joodse volgelingen van Jezus van de lijdende Knecht des Heeren van
Jesaja 53 zeiden, dat Hij Jezus van Nazareth was. Iemand anders dan
Jesaja  zelf  dus.  Maar  de  Moorman  zal  daar  ook  andere  meningen
hebben gehoord.

Het Jodendom heeft in elk geval in later tijden gezegd, dat Jesaja met
de lijdende knecht des Heeren het volk Israël had bedoeld.  Lag dit
antwoord ook niet een beetje voor de hand? Het volk van God wordt
in de Bijbel meer dan eens een zoon of knecht van God genoemd. En
ook is het duidelijk, dat die knecht van God in de loop der tijden al
veel te lijden heeft gehad. Israël is uitverkoren door God om apart te
staan.  Het  heeft  Gods  heilige  inzettingen  toevertrouwd  gekregen,
opdat het geheel anders zou zijn dan de volkeren der wereld. Om op
die manier ook Licht der heidenen te mogen wezen. 

Maar het is dat volk nooit in dank afgenomen. Integendeel, het is erom
bespuwd en gehoond, gegeseld en geslagen. Het is zijn land waar het
eeuwen  lang  gewoond  had,  uitgejaagd.  Het  is  over  de  aarde
heengeslagen. Het werd tot  een ‘holocaust’  (een ‘brandoffer’) in de
gaskamers van Auschwitz. En sinds het door een Godswonder in 1948

2 In de Septuagint (LXX) is de lezing van Jes.53:7v iets anders weergegeven.
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weer  in  het  beloofde  land terug  is,  wordt  het  alom met  argusogen
gadegeslagen. Tot op vandaag. De Jood moet zwerven. En ook zo is
zijn bestaan bedreigd. Israël is knecht van God. Maar wel een lijdende
knecht.  Zo zelfs,  dat  er  Joden zijn, die zeggen:  ‘Je  behoeft  er  niet
jaloers op te zijn. Want als je Jood bent, zit je altijd in de hoek waar de
slagen vallen.’

Dat hangt met uitverkiezing samen. God heeft dit volk van alle andere
volken der wereld afgezonderd. En dat is die God van Israël altijd al
kwalijk  genomen.  Dat  noemt  men:  selectieve  behandeling.  De God
van Israël maakt onderscheid waar geen onderscheid is. En daar zit de
wereld niet op te wachten. Dat wordt vroeg of laat gewroken.

Het zou dus helemaal niet vreemd zijn geweest, als de Moorman van
Handelingen 8 aan Filippus had gevraagd: Kan Jesaja met de lijdende
Knecht  des  Heeren  soms  ook  Zijn  eigen  volk  Israël  bedoelen?  De
lijdende Knecht des Heeren van Jesaja 53 als een personificatie van
Israël zelf. Of misschien niet van heel het volk Israël, maar wellicht
van een ‘rest’ van Israël: Israël gereduceerd tot een ‘overblijfsel’ van
wetsgetrouwen die door alles heen vast mochten houden aan de heilige
geboden des  Heeren.  En zeker  zo’n  ‘rest’  zal  moeten  lijden.  Want
wetsgetrouwheid wordt ons in de wereld niet in dank afgenomen. 3

Maar nogmaals, aan dit alles denkt de Moorman toch blijkbaar niet
direct.  Het is  ook een gedachte die  wellicht  in die  tijd  nog niet  zo
leefde in het Jodendom.
Maar in de tijd van Filippus en de Moorman  werden er op de vraag,
wie  de  lijdende  knecht  des  Heeren  in  Jesaja  53  was,  wel  andere
antwoorden gegeven.
 
Rabbijnse antwoorden

3 Ook dr. A. H. Edelkoort brengt in zijn magistrale werk De Christusverwachting in het Oude
Testament’ (Wageningen 1941; blz.399vv) de vraag ter sprake, of met de Knecht des Heeren
een gemeenschap van mensen (collectief) of één enkele persoon (individueel) is bedoeld. De
Joodse exegese in de Middeleeuwen (Abenezra/ Kimchi) koos voor de eerste gedachte, ook
wel  anti  de  christelijke  interpretatie.  Hij  noemt  de  argumenten  voor  de  eerstgenoemde
opvatting zwak en die voor de individuele weliswaar klein in aantal, maar tevens klemmend.
De knecht des Heeren is een historisch persoon, maar niet Job, Uzzia, enz. Het lied van Jes.53
is ook geen autobiografie   van Jesaja  (een heel oude Joodse gedachte),  maar veeleer  een
toekomstige Messiaanse gestalte.
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Stellen wij ons nu ook even voor, dat die Moorman uit het land van
Candacé een Joodse rabbi had uitgenodigd om met hem mee te reizen
naar Ethiopië met het doel daar in een synagoge nader onderricht in de
Thora te gaan geven. 

Op zich zo’n vreemde gedachte niet. Want Ethiopië heeft ook in de
tijd  van  het  Nieuwe  Testament  zeker   ook  Joodse  burgers  gehad
(falasja’s).  En  er  waren  daar  ook  synagogen,  waar  meelevenden/
godvrezenden uit het heidendom aan de erediensten deelnamen. 

Welnu, in dat geval zou die minister van financiën - want dat was die
Moorman toch maar - van de kant van die rabbijnen ook wel een ander
antwoord  hebben  kunnen  krijgen  op  zijn  vraag:  ‘Van  wie  zegt  de
profeet dit?’

Die rabbijnen zouden hem hebben kunnen vertellen, dat Jesaja met de
lijdende Knecht des Heeren een Messiaanse gestalte op het oog heeft
gehad. Een ander dan Jesaja zelf dus. Een herleefde Mozes of zo. Een
soort voorloper van de Messias die als een wetsgetrouwe Israëliet zou
gaan lijden en als man van smarten, als martelaar tenslotte aan de kant
geschoven zou worden. Een Messiaanse gestalte ook die door het offer
van  zijn  leven  plaatsvervangend  voor  Israël  verzoening  zou  doen.
Want martelaarschap,  zo goed als  boete,  werkt  verzoenend voor de
zonden van heel een volk. 
In die zin is Jesaja 53 in de traditie van het Jodendom nog al eens
verstaan.  Er zijn zelfs rabbijnen geweest,  die de profetie van Jesaja
niet  slechts  als  een  aanduiding  van  een  Messiaanse  gestalte  in  de
toekomst  hebben  verstaan,  maar  ook  als  een  profetie  van  de
uiteindelijke  Messias  die  Israël,  zij  het  door  een  weg  van
martelaarschap, zou gaan verlossen.4

4 De afbeelding stelt Het Joodse paasfeest voor; detail van de triptiek ‘Het Laatste Avondmaal
(1464-’68) van Dirk Bouts. Sint-Pieterskerk te Leuven.  Uit: J.  Brosse,  het Europa van de
spiritualiteit (Kok Agora, Kampen).
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Hoe  gaat  een  mens  met  de
Schriften  om?  Dat  is  de
grote  vraag.  Ook  in  alle
disciplines  van  de
theologische wetenschap. En
daarvoor  hebben  we  een
leidsman  nodig.  Niemand
minder  dan  de  Geest  van
God. Anders komt het nooit
verder  dan  een  vaag
vermoeden,  dat  het  in  de
Bijbel  over  Iemand  anders
gaat.’Geef  mij  verstand met
Goddelijk  licht  bestraald’
(Ps. 119:17 midden ber.).

Hij verkondigde Hem Jezus
Maar  dan  nu  terug  naar  de  woeste  weg van Jeruzalem naar  Gaza.
Opeens  is  daar  naast  de  reiswagen  van  de  neger  uit  Ethiopië  de
evangelist  Filippus. Door God gezonden. Gewend om met halve en
hele heidenen om te gaan. Een van God geleerde. Een didacticus eerste
klas. Aan hem kan hij de vraag kwijt, waar hij geweldig mee zit, al
lezend in Jesaja 53. Over wie schrijft Jesaja dan toch. Gaat het over
hemzelf of over iemand anders? 

Hij  stelt  een  vraag.  En  Filippus  klimt
omhoog  en  gaat  naast  de  Moorman
zitten.  Hij  legt zijn vinger bij  de tekst.
Hij  verkondigt  hem  Jezus.  Geen
discussie. 

Filippus  leest  Jesaja’s  profetie  zonder
omwegen  met  het  oog  op  Jezus.  Hij

heeft ook geen allegorische methode van Schriftuitleg nodig om uit te
komen waar hij wil wezen. zoals latere christenen.
 
Filippus maakt duidelijk, dat er voor de gestalte van Jesaja’s profetisch
visioen geen vergelijkingsmateriaal te vinden is. Niet in Israël als volk.
Zelfs niet in een Messiaanse figuur, een rechtvaardige en martelaar die
met zijn leven in staat voor zijn volk. 
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Filippus verkondigt de Moorman: Jezus. De man met de doorboorde
handen.5 Filippus’  antwoord  is  een  geloofsantwoord.  Jezus,  kort
tevoren aan een kruis geslagen. De Messias van het kruis. Bestaat dat?
Ja, want Hij moest Zijn ziel (leven) stellen tot schuldoffer (Jes. 53:10).
Of zoals Hij Zelf had gezegd:’ …tot een losprijs voor velen’ (Mark.
10:45). Plaatsvervangend. Hij  was een Israëliet.  Zeker.  Hij was een
Rechtvaardige. Ook dat. Hij moest lijden om dit alles. Ja, meer dan
dat. Hij is de enige door God Zelf bestelde Middelaar, de God-mens
op  grond  van  Wiens  bloedstorting  de  Vader  in  de  hemel  zonden
vergeeft. 

Hang aan Zijn lippen. Geef Hem de failliete  zaak van uw leven in
handen. Bedenk naast Hem niemand en niets om uw vertrouwen op te
stellen. 

Hij  is  niet  slechts  de  grote  Lijder.  Maar  ook  de  Overwinnaar.  De
Paaskoning  Die  de  dood  opzij  heeft  gezet  en  in  Wie  het  leven  is
vernieuwd. Die ook alle dingen nieuw zal maken op Zijn tijd. Want
Golgotha is ondenkbaar, los van Pasen, al liegen alle feiten erom.6

 
Hij zou ‘zaad zien’. Want om Zich heen heeft Hij een volk uit Israël en
de heidenwereld, dat zich met geen wet en boete meer op de been kan
houden. Dat in Zijn dood en opstanding verzoening en het leven heeft
gevonden. Een volk dat zich in en door Hem verkoren mag weten. Een
volk dat om het geloof en om zijn apartheid moet lijden, omdat het
met de wereld niet overweg kan en de wereld niet met dat volk. En
daarom tenslotte ook een volk, dat om Gods wil met Israël solidair wil
zijn, ook in zijn lijden. Want de ‘zaligheid is uit de Joden’  (Joh. 4:22).
 

5 Titelblad Maarten Luther, Das Neue Testament (‘auffs new zugerichtet’). Gedrukt door Hans
Lufft 1546. Houtsnede naar Lucas Cranach de Jongere.

6 Ik  verwijs  hier  naar  de  instructieve  bijdrage  van  J.C.de  Moor  in  de  feestbundel  De
knechtsgestalte van Christus,  studies door collega’s en oud-leerlingen aangeboden aan Prof.
Dr. H. N. Ridderbos; Kampen 1978. Deze bijdrage is getiteld ‘Van wie zegt de profeet dit’,
Messiaanse apologetiek in  de Targumim; blz.  91vv.  Hij  komt tot  de conclusie,  dat  in  de
oorspronkelijke Targum-tradities (tot rond 100 nChr.) de gedachte van het lijden en sterven
van de Messias niet  weggeretoucheerd is.  Later is dat uit  apologetische motieven (anti  de
christenen) veranderd en is de nadruk komen te vallen op de triomferende Messias koning
(geen lijdende Knecht des Heeren en geen verzoenende kracht van zijn dood.
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Met  deze  Paaskoning  zijn  de  allerbelangrijkste  dingen  in  de
wereldgeschiedenis  aan de orde gekomen.  Geen sterveling,  Jood of
heiden, die met zichzelf aan een eind kwam en met de wet alleen voor
God niet meer overeind komt, kan om Hem heen. 

‘En  Filippus  deed  zijn  mond  open  en  beginnende  van  diezelfde
Schrift, verkondigde hem Jezus’ (Hand. 8:35).

En toen gaf de Heere de Moorman te verstaan, dat er ‘maar één Naam
onder de mensen gegeven was tot zaligheid’ (Hand.4:12). De Heere
schonk hem vreugde en ‘niemand kon die van hem wegnemen’ (Joh.
16:22).
 
De  Heere  werkt  middellijk.  Hij  werkt  door  het  Geest-doorademde
Woord. En via Geest-doorademde leraren;  ‘geestelijke’ mensen die de
vinger bij de tekst leggen. Het is goed en nuttig, als wij de Hebreeuwse
en  Griekse  taal  leren  lezen,  de  grondtalen  van  de  Bijbel  (dat  is
tenslotte  de  meest  oorspronkelijke  context  van  Gods  openbaring).
Maar het is vooral van groot belang, als wij Gods Woord aan anderen
willen  doorgeven,  dat  wij  hen  naar  Jezus  verwijzen.  Zoals  op  het
gebrandschilderde glas van de Sint Jan te Gouda, waar de Doper staat
afgebeeld. Met een lam in de armen. En een veel te lange vinger die
uitdrukkelijk naar dat Lam wijst. 

Een licht voor de volkeren
En dan nog iets. Hoe is de Moorman - na het kortstondig, maar heilig
onderricht nabij Gaza - thuis gekomen? Als een afgestudeerde die de
Bijbel aan de kant kon leggen en voortaan op zijn gevoelens en/ of zijn
eigen  inzicht  kon  drijven?  Nee.  Hij  is  leerling  gebleven.  Hij  heeft
wellicht nog meer boekrollen gekocht.
 
Maar hij is ook een evangelist geworden. Want hij was blij geworden.
Zijn koningin zal het aan zijn ogen hebben gezien. En zo is hij zeker
tot een licht voor zijn volk ge- worden (het donker Afrika). 
Zo gaat  het  altijd.  Een heilbegerige  die al  zijn  vreugde vindt  in de
gekruisigde en opgestane Zaligmaker, kan niet zwijgen. Het is zaliger
om te geven dan om te ont-  vangen’.  En de velden zijn  wit om te
oogsten.  De  werkvelden  liggen  zo  voor  het  grijpen.  Het
werkeloosheidscijfer is in Gods Koninkrijk 0,0.
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Het moge ons vergaan zoals het de bekende zendeling J. H. Bavinck
verging. Eens op reis naar het zendingsterrein, passeerde hij met zijn
passagiersschip de evenaar. In zijn hut onder in het schip - zo vertelt
hij - was een koker die zijn hut met het dek verbond. Voor lucht en
licht. En opeens was daar toen bij het passeren van de evenaar de volle
zon, loodrecht boven het schip. En die zon boorde zich door de koker
heen en bracht alles beneden in de hut tot volle glorie.
 
Zo gaat het toe, als de woorden van God door de volle zon van God de
Heilige Geest bestraald worden. Het Licht gaat op in volle glorie.

Gods vriend’lijk aangezicht
heeft vrolijkheid en licht
voor all’ oprechte harten
ten troost verspreid in smarten.

(Ps.97:7a ber.

Er is een oud Joods verhaal dat ons vertelt, dat Abraham met God. in
gesprek  kwam  over  Gods  verbond  met  hem.  ‘Waarom’,  zo  vroeg
Abraham hem, ‘ruilt U het verbond dat U met Noach sloot nu in voor
een verbond met mij? En hoe kan ik ervan op aan, dat U later, als mijn
kinderen het wellicht verdorven hebben, niet weer opnieuw naar een
ander gaat,  die het er  beter heeft  afgebracht om met hem weer een
ander verbond op te richten?’

Waarop God antwoordde:  ‘Nee,  Abraham, zoiets  zal  Ik nooit  doen.
Want als uw kinderen het ooit gruwelijk verdorven zullen hebben, zal
Ik omzien naar een grote man uit hun midden die tot het strenge recht
(de Goddelijke strafgerechtigheid) kan zeggen: ‘Genoeg’. En dan zal
ik die man maken tot een Borg voor allen.
 
Ja, juist dat heeft de God van Abraham gedaan. In Jezus. Niet maar
een groot man uit Israël. Maar een Israëliet in Wie de Heere Zelf op de
aarde  kwam.  De  Gekruisigde.  Onze  Paaskoning.  Van  Hem  sprak
Jesaja.7

7 Tenslotte verwijs ik nog naar een uiteenzetting in Hermann L. Strack und Paul Billerbeck,
Kommentar zum Neuen Testament, aus Talmud und Midrasch. Dritter Bnd (Das Evangelium
nach Matthäus); C.H. Beck München 1982; achte Auflage; p.481ff. Hier wordt gesteld, dat de
Messiaanse interpretatie van Jes.53 eerst  in het  boek Henoch te  vinden is.  In  de bewaard
gebleven rabbijnse literatuur komt de interpretatie van Jes.53 in Messiaanse zin eerst sedert de
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3e eeuw na  Chr.  voor  (vooral  in  profetentargum).  Daarnaast  wordt  Jes.53  opgevat  in  de
betekenis  van  de  rechtvaardige.  Laat  (in  elk  geval  reeds  in  de  tijd  van  Origenes,  contra
Celsum) komt de derde opvatting voor:  Knecht  des Heeren = Israël.  Vooral  sinds Raschi
(†1105). Deze opvatting is in het huidige Jodendom overheersend.
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