Lijdensweek 1: V
 rouwen onder het oude
verbond ontmoeten

Zondag: Bedekking voor Eva
Lees Genesis 3:1-15, 21-24
Direct na de zondeval merken Adam en Eva dat ze naakt zijn. Dat betekent
niet zozeer dat ze voelen dat ze geen kleren aanhebben. Het betekent vooral dat ze zich geestelijk naakt voelen. Weet je hoe dat voelt?
Meteen na de zondeval merken Adam en Eva dat ze God zijn kwijtgeraakt. Ze
voelen dat ze Hem niet onder ogen kunnen komen. Hun ongerechtigheid is voor
Zijn aangezicht getekend (Jeremia 2:22). Weet je hoe dat voelt? Dat God dwars
door je heen kijkt en je vol zonde en ongerechtigheid ziet … Dat Hij naar je kijkt
en zegt: ‘Gij hebt Mij arbeid gemaakt met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met
uw ongerechtigheden’ (Jesaja 43:24) …
Adam en Eva gaan onmiddellijk aan het werk om zichzelf op te knappen. Ze
hechten vijgenboombladeren aan elkaar en maken op die manier een kledingstuk.
Daarmee kunnen ze wel elkaar onder ogen komen, maar God niet. Als Hij komt,
voelen ze dat meteen. Daarom verstoppen ze zich (vers 10). Als God vraagt hoe
het komt dat ze zich naakt voelen, geven ze eerst elkaar de schuld. Maar dan
moeten ze alles vertellen. God geeft straf. Maar Hij geeft ook de moederbelofte.
Hij vertelt dat er Iemand zal komen door Wie het weer goed kan komen tussen
God en mensen die gezondigd hebben (vers 15). Hij laat in Zijn ondoorgronde13

lijke barmhartigheid dit Evangelie niet alleen horen, maar ook zien. Hij neemt
een paar dieren, doodt ze en haalt de huid eraf. Die huiden hangt God om de
schouders van Adam en Eva. Hij geeft hun kleren om hun lichamelijke naaktheid
te bedekken. Maar Hij leert hen daarmee ook meer over de bedekking van hun
geestelijke naaktheid. Ze hebben klederen des heils of de mantel der gerechtigheid nodig waardoor hun zonden en ongerechtigheden bedekt zijn (Jesaja 61:10).
Het Zaad van de vrouw zal komen om hun ongerechtigheden weg te dragen en
gerechtigheid terug te geven. Hij is de Heere onze Gerechtigheid (Jeremia
23:6). Daarom zegt Paulus: ‘Doet aan de Heere Jezus Christus’ (Romeinen
13:14). ‘Namelijk als een geestelijk kleed, waarmede onze geestelijke naaktheid
en schaamte bedekt wordt, en wij als met een bruiloftskleed versierd worden’
(kanttekening op Galaten 3:27).
God kwam bij het zondige mensenpaar in het paradijs. Nog even en Hij komt opnieuw. Dan zullen alle mensen die geen geestelijke bedekking hebben onmiddellijk voelen dat zij geestelijk naakt zijn. Zij gaan zoeken naar bedekking en roepen
tot de bergen en de steenrotsen: ‘Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht
Desgene Die op de troon zit, en van de toorn des Lams; want de grote dag Zijns
toorns is gekomen, en wie kan bestaan?’ (Openbaring 6:16-17) Maar dan is het
te laat. Nog wordt alle geestelijk naakte mensen toegeroepen: ‘Zoekt de Heere!
Zoekt gerechtigheid (…) misschien zult gij verborgen worden in de dag van de
toorn des Heeren’ (Zefanja 2:3). Wie die gerechtigheid vindt en ontvangt, is op
de dag van de wederkomst bekleed met lange klederen, wit gemaakt in het bloed
van het Lam (Openbaring 7:9-17).
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Deze week gaat het over vrouwen uit het Oude Testament die iets hebben gezien
van de komende Messias in Zijn lijden en sterven. Je ontmoet Eva, Zippora, een
huisvrouw rond Pascha, Rachab, de dochter van Jefta, Rizpa bij haar gekruisigde
zonen en de bruid met haar Liefste Die blank en rood is. Leg je eigen leven naast
hun leven. God zoekt Adam en Eva in het paradijs op en roept hun toe: ‘Mijn heil
is nabij om te komen en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden’ (Jesaja
56:1). Wat betekent dit Evangelie voor jou?

‘Er is geen andere weg
om voor God gerechtvaardigd te worden,
dan door een oprecht geloof aan Jezus Christus,
Wiens gerechtigheid en voldoening
ons van de Vader uit genade
geschonken, toegekend
en door het geloof toegeëigend wordt.’
Kanttekening

s
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Maandag: Een bloedbruidegom voor Zippora
Lees Exodus 4:19-26
Zippora redt het leven van Mozes door haar zoon te besnijden. Hoe kan
dat? Waar wijst dat op?
De Heere gedenkt aan Zijn verbond en gaat de Israëlieten verlossen uit Egypte.
Daarvoor gebruikt Hij Mozes die in Midian woont. Mozes neemt zijn vrouw en
twee kinderen mee naar Egypte. Maar onderweg gebeurt er iets bijzonders. De
Heere zoekt Mozes te doden. Het is een roepstem uit de hemel die Zippora verstaat. Ze weet meteen waarom dit is. God is vertoornd. En ze weet ook waarom:
haar jongste zoon is niet besneden. Volgens de meeste verklaarders zou Zippora
dit niet gewild hebben, omdat ze vijandig stond ten opzichte van deze instelling
van de God van Israël. Mozes is overstag gegaan en heeft zijn zoon het teken van
Gods verbond niet gegeven. Maar hoe kan hij nu naar farao gaan en spreken over
het verbond van God met Zijn volk als hij het in zijn eigen gezinsleven niet ernstig neemt met dit verbond? God had Zelf gezegd dat iedereen die zijn zoon niet
zou besnijden, het verbond verbroken heeft en uitgeroeid moet worden (Genesis
17:14).
Zippora ziet haarscherp wat er aan de hand is. Ze moet buigen voor de wil van de
Heere. Daarom pakt ze een stenen mes en voert de besnijdenis uit. Er moet bloed
vloeien om Mozes’ leven te redden. Het bloed van de besnijdenis heeft Mozes
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gered van de dood. Door de besnijdenis heeft Zippora Mozes teruggekregen als
echtgenoot. Ze gooit de voorhuid naar Mozes, terwijl ze hem bloedbruidegom
noemt. ‘Versta deze woorden zo, alsof Zippora zei tot haar man: Ik heb uw leven
moeten loskopen met het bloed van mijn zoon die ik besneden heb, en zo zijt gij
mij als een nieuwe bruidegom geworden’ (kanttekening).
Ondanks haar afkeer van het verbond zet Zippora een prachtig beeld neer. Bloed
als losprijs. Mozes is een type van Christus. Mozes was de middelaar van het oude
verbond, Christus is de Middelaar van het nieuwe verbond (Hebreeën 9:15). Zondaren kunnen Christus alleen als Bruidegom ontvangen door Zijn bloedig offer
aan het kruis. Daarmee heeft Hij de Zijnen losgekocht. Over dit onbevattelijke
wonder zal de Kerk in de hemel eeuwig zingen: ‘Gij zijt geslacht, en hebt ons
Gode gekocht met Uw bloed’ (Openbaring 5:9).

‘In Welke [= Christus] wij hebben de verlossing door Zijn bloed,
namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade.’
Efeze 1:7
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