Trap naar de hemel

“Jacob had een droom, en zie, er was een ladder op de aarde geplaatst met de top
reikend naar de hemel; en zie, de engelen van God gingen erop op en neer ”
(Genesis 28:12).
Yeshua zei tegen Nathaniël: "U zult zien dat de hemelen geopend worden en de
engelen van God stijgen en dalen over de Zoon des mensen" (Johannes 1:51). Wat
betekenden deze cryptische woorden? Voor zover we weten uit het evangelieverslag
heeft Nathaniël nooit een apocalyptisch visioen ontvangen, waarin hij engelen zag
opstijgen en neerdalen over de Meester. In welke zin zag hij de engelen opstijgen en
neerdalen op de Meester?
Nathaniël en de discipelen zagen Yeshua werken in de macht en het gezag van de
hemel (die in de apocalyptische literatuur altijd wordt betekend door engelen). Dat wil
zeggen dat de engelen van God op Zijn bevel op Hem zijn opgevaren en
neergedaald.
“En zie, de HEER stond erboven” (Genesis 28:13).
Het ladderbeeld illustreert de woorden van de Meester: "Niemand komt tot de Vader
dan door Mij" (Johannes 14: 6). De oude afgodendienaar begreep instinctief dat er
een grote scheiding bestaat tussen de mens en God (of 'de goden', zoals het
misschien in zijn hoofd het geval was). Zijn machtige ziggoerat torens, zoals de toren
van Babel, en zijn verheven hoge plaatsen en hoge altaren vertegenwoordigden
allemaal pogingen om die afstand te overbruggen. Zelfs de hoogste hoge plaats reikt
niet hoog genoeg. Zelfs de toren van Babel reikte niet naar de hemel, want de Bijbel
zegt: "De HEER kwam neer om de stad en de toren te zien die de mensenzonen
hadden gebouwd" (Genesis 11: 5).

Hetzelfde kan gezegd worden van al onze religieuze impulsen. De sterren liggen
altijd buiten ons bereik. God is ver weg. De beste pogingen van de mens om de kloof
te overbruggen mislukken. De hoge torens en wankelende ladders die we
beklimmen, zijn als niets. Als we tot God willen naderen, moeten we op een ladder
naderen die Hij Zelf van boven naar ons heeft uitgebreid.
God heeft de Messias van bovenaf tot ons uitgebreid, zoals Yeshua zegt: "Want Ik
ben van de hemel nedergedaald" (Johannes 6:38). De Messias is de manier van
opstijgen, zoals Hij zegt: "Ik stijg op naar Mijn Vader en uw Vader, en Mijn God en uw
God" (Johannes 20:17). Hij is een zoon van Jacob - een Israëliet - en toch stijgen en
dalen engelen op hem, en God staat boven hem:
Maar wanneer Hij zegt: "Alle dingen worden onderworpen [onder Messias]", is het
duidelijk dat “Hij is uitgezonderd die alle dingen [onder] Hem plaatste. Wanneer alle
dingen [onder] Hem zijn, dan zal de Zoon Zelf ook [onder] Degene zijn die alle
dingen [onder Messias] legt, zodat God alles in alles kan zijn” (1 Korinthiërs 15: 2728).
Yeshua had de ruimte tussen hemel en aarde overbrugd. Hij is de ladder naar de
hemel waarop engelenkrachten afdalen en opstijgen.
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