
Van 2004 stappen we over in 2005. Daar 
doe je niets aan. Of je het nu wilt of niet, je 
gaat mee. Tijd is niet tegen te houden. Op 
31 december kijken we iets nadrukkelijker 
op de klok. We tellen de uren, minuten en 
seconden af tot het 12 uur middernacht is. 
Dan tellen we een jaar op bij de jaren die al 
verlopen zijn sinds de geboorte van 
Christus. Toch is de laatste dag van een 
jaar geen andere dag dan alle andere 
dagen van het jaar. Net zoals op oude-
jaarsdag verstrijken er elke dag 24 uren of 
1440 minuten of 86.400 seconden. 
Onherroepelijk. Vanaf 1 januari, 0.00 uur, 
ligt een nieuw jaar voor ons.  

Wat staat ons te wachten? Wie weet, komt 
de Heer dit jaar zijn gemeente halen. Hij 
heeft beloofd dat te doen (Joh. 14:2, 3). 
Alleen, we weten niet wanneer. Hij verlangt 
er in elk geval intens naar. Als Hij nog niet 
komt, is dat niet omdat Hij de belofte 
vertraagt, maar omdat Hij niet wil dat 
iemand verloren gaat, maar dat allen tot 
bekering komen (2 Petr. 3:9). Om dat te 
bereiken laat Hij u en mij nog hier. Dat 
maakt het nieuwe jaar tot een jaar dat wordt 
toegevoegd aan de lankmoedigheid van de 
Heer. Dat maakt het nieuwe jaar ook tot een 
jaar van nieuwe kansen en nieuwe uit-
dagingen. Kansen om van de Heer Jezus te 
getuigen. Uitdagingen om een werk voor de 
Heer te gaan beginnen. Zo mogen we ons 
leven invullen, terwijl we naar Hem uitzien.  

Is het voor u een vraag waar die kansen en 
uitdagingen liggen? Als die vraag werkelijk 
leeft, is dat het begin van die invulling. Zeg 
het tegen de Heer en Hij zal zeker duidelijk 
maken hoe u uw leven voor Hem kunt 
invullen. Toen Hij zijn discipelen uitzond, 
bemoedigde Hij hen met de woorden: “En 
zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de 
voleinding van de eeuw” (Matth. 28:20). De 
Heer spreekt niet over ‘alle jaren’, maar 
over ‘alle dagen’. Elke dag die ons in het 
nieuwe jaar wordt gegeven, is Hij met ons.  

Dat geldt ook als we ons beperkt voelen in 
onze mogelijkheden om ons leven voor 
Hem in te vullen. Misschien is er ziekte, zijn 
er grote zorgen in de huwelijks- of 
familierelatie, gaat het financieel niet goed, 
kunnen we niet goed meekomen op school, 
staan vriendschappen onder druk, is de 
ouderdom een last aan het worden, of zijn 
er dingen waar we tegen opzien. Al onze 
nood mogen we bij Hem brengen. Dat 
moeten we wel doen in het vertrouwen dat 
Hij het beste met ons voor heeft.  

Laten we Gods woord lezen met een gebed 
in ons hart dat we zijn aanwijzingen voor 
onze situatie mogen opmerken. Als we de 
aanwijzingen opvolgen die Hij geeft, zullen 
we zien dat Hij elke nood kan maken tot 
een nieuwe kans en een nieuwe uitdaging 
waardoor zijn Naam wordt geëerd. 
Misschien weten we niet hoe dat dan wel 
zou moeten. We mogen het overgeven aan 
Hem en leven bij de dag in het besef dat Hij 
ons “dag aan dag” draagt (Ps. 68:20, 21). 
Hij leeft altijd voor ons (Hebr. 7:25) en helpt 
ons dus elke seconde van de 86.400 die 
een dag telt.  

Wij hopen dat deze ‘Rechtstreeks’ u 
bemoedigt om elke dag uw leven in Gods 
hand te leggen. Als redactie wensen we u 
daarbij van harte Gods zegen toe.  
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Een nieuw jaar Ger de Koning 



Simsons geboorte was een wonder, maar dat 
was nog veel meer het geval met Christus' 
geboorte uit de maagd Maria. Zijn Naam is 
werkelijk Wonderbaar, want op het wonder 
van de vleeswording volgde dat van Zijn 
dood en opstanding en van Zijn hemelvaart. 

Christus’ geboorte was wonderbaar 

Toen Jakob na zijn worsteling bij de Jabbok 
vroeg naar de naam van de Man die met hem 
worstelde, kreeg hij in eerste instantie hetzelfde 
antwoord als Manoach: 'Waarom vraagt gij toch 
naar mijn naam?' (Gen. 32:29). De vraag werd 
dus beantwoord met een wedervraag. Natuurlijk 
is het goed dat een mens naar God vraagt, dat 
hij informeert naar de Naam. Maar weet hij dan 
eigenlijk wel wàt hij wenst te weten? Die 
vriendelijke vraag is nodig voor nietige 
mensenkinderen. Beseffen wij wel met Wie wij te 
doen hebben? Kunnen onze motieven om God 
beter te leren kennen de toets 
van de kritiek doorstaan? 

De naam van de Man die met 
Jakob worstelde, de naam van de 
Man Gods die aan Manoach 
verscheen: het is een naam die 
pas in het Nieuwe Testament ten 
volle is onthuld. Wij kennen nu die 
wonderbare naam en mogen hem 
openlijk uitspreken: het is de 
naam van Jezus, die Zijn volk 
wilde redden van hun zonden 
(Matt. 1:21). Deze naam bleef in 
het Oude Testament nog ver-
borgen. In Genesis was de tijd er 
nog niet rijp voor, en ook in 
Richteren niet. Toch ging het 
antwoord dat Manoach kreeg een 
stap verder, want de Engel des 
Heren voegde de volgende 
woorden eraan toe: 'Immers, die 
is wonderbaar' (13:18).  

Het Oude Testament onthulde 
telkens iets meer over de 
heerlijkheid van Christus, totdat 
de volheid van de tijd aanbrak en 
het wonder van de vleeswording 
plaatsvond, waarbij God als Mens binnentrad in 
de schepping. 'Er is een Kindeke geboren op 
aard', zingen wij in een lied. En Jesaja heeft 
ervan geprofeteerd: 'Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven' (Jes. 9:5). 
Hij was de ware Nazireeër, de ware Verlosser.  

Simson was maar een zwak beeld van Hem, en 
de wonderlijke geboorte van deze richter van 
Israël was slechts een flauwe afschaduwing van 
die van de Messias. Jesaja heeft ook 
geprofeteerd over de wonderbare geboorte van 
de Zoon van God: 'Zie, een maagd zal zwanger 
worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam 
Immanuël heten' (Jes. 7:14 Statenvert.). 
Immanuël betekent: God met ons. Vergelijk wat 
het Nieuwe Testament hierover zegt: God is 
geopenbaard in het vlees, het Woord is vlees 
geworden (Joh. 1:14; 1 Tim. 3:16). 

De Naam boven alle namen 

Manoach kreeg dus een uitvoerig antwoord op 
zijn vraag, en het is ook belangrijk erop te wijzen 
dat deze Goddelijke openbaring een verhoring 
was van Manoach's gebed (13:8-9). God 
openbaart Zichzelf aan ons wanneer wij ernaar 
verlangen Hem beter te leren kennen, wanneer 

wij werkelijk bereid zijn te 
luisteren naar Zijn stem. De reden 
dat de Engel Zijn naam niet kon 
onthullen, lag in het feit dat die 
wonderbaar was. Méér kon Hij op 
dat moment niet zeggen, want het 
juiste moment in de heils-
geschiedenis was er nog niet voor 
aangebroken. De Engel gaf dus 
maar weinig prijs van het geheim 
van Zijn Persoon. Zijn naam was 
wonderbaar. Daarmee moesten 
Manoach en zijn vrouw genoegen 
nemen.  

De Engel des Heren onthulde iets 
van Zijn naam, en tegelijkertijd 
verborg Hij het ware wezen ervan. 
Zijn naam kon nog niet worden 
uitgesproken: 'Immers, die is 
wonderbaar'. Deze woorden van 
de Engel mogen echter ook heel 
letterlijk en heel persoonlijk 
worden opgevat. Zijn naam luidt 
echt Wonderbaar of Wonderlijk.  

Dit is namelijk een van de namen 
van de Messias, volgens de 
profetie van Jesaja, en wel de 

éérste in een reeks van vijf namen: '(...) en men 
noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, Vredevorst' (Jes. 9:5 
Statenvert.). Vergelijk in dit verband ook de 
wonderlijke geboorte van Isaäk,  
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ZIJN NAAM IS WONDERBAAR 

“Daarop zeide Manoach tot de Engel des Heren: Hoe is uw naam, want, wanneer uitkomt, 
wat gij gezegd hebt, dan willen wij u eren. Maar de Engel des Heren zeide tot hem: Waarom 

vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar” (Richt. 13:17-18). 

Hugo Bouter 

Deel 1 
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Vraag: Wat is een ‘ongelijk juk’? 
Antwoord: De vraagsteller zinspeelt op een 
uitdrukking in 2 Korinthiërs 6:14, waar 
geschreven staat: ‘Gaat niet met ongelovigen 
onder een ongelijk juk. Want welk deel-
genootschap hebben gerechtigheid en 
wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft 
licht met duisternis?’  
De apostel Paulus noemt in zijn brieven wel 
vaker voorschriften die God heeft gegeven in het 
Oude Testament. Het gaat hier om het bewerken 
van een akker met twee verschillende dieren. 
Dat was verboden: ‘Gij zult niet ploegen met een 
rund en een ezel tezamen’ (Deut. 22:10). Deze 
beide dieren hadden een heel verschillende 
status. Het rund was het grootste van de twee. 
Het was een rein dier volgens de wet van 
Mozes, het was sterk en verrichtte gestage 
arbeid. Als offerdier was het ook een type van 
Christus. De ezel daarentegen was een onrein 
dier en hij werd nooit gebruikt bij de offeranden. 
Hij stond bekend als een koppig beest, een 
beeld van de mens in zijn eigenwil en opstand 
tegen God (Gen. 16:12). Elk eerste ezelsveulen 
moest worden gelost met een stuk kleinvee, 
anders moest het de nek worden gebroken (Ex. 
13:13). 
Het principe dat hiermee wordt geïllustreerd, is 
dat vermenging van goed en kwaad, van bozen 
en goeden, een gruwel is in Gods oog. Wij 
vinden dit beginsel reeds in Genesis 1:4, waar 
God het licht goed noemt en dan scheiding 
maakt tussen het licht en de duisternis. De 
apostel noemt dit ook tegenover de Korinthiërs. 
Er is geen gemeenschap tussen het licht en de 
duisternis. Op de tweede scheppingsdag maakte 
God ook scheiding tussen de wateren die onder 
en die boven het uitspansel waren. En Hij 
maakte elk schepsel naar zijn aard.  
Als natuurlijke mensen hebben wij een gevallen, 
zondige natuur. De Bijbel noemt die ‘het vlees’. 
Maar als wij behouden zijn, hebben wij een 
nieuwe natuur ontvangen, de Goddelijke natuur 
(2 Petr. 1:4). Deze twee naturen zijn tegen-
gesteld aan elkaar. Een gelovige dient niet te 
wandelen naar het vlees, maar naar de Geest. 
Hij heeft Christus aangedaan en hij bezit de 
inwoning van de Heilige Geest. Het is duidelijk 
dat iemand die niet behouden is en alleen 

beheerst wordt door het vlees, niets gemeen 
heeft met iemand die opnieuw geboren is en 
leven uit God heeft ontvangen. Het denken, de 
motieven, de methoden, het levensdoel dat zij 
hebben: het is totaal verschillend. De ongelovige 
kan God niet behagen (Rom. 8:8), maar de 
christen wenst dat juist wel te doen. Een christen 
kan niet samen optrekken met een niet-christen 
op voet van gelijkheid. Dat is een ongelijk juk. 
Dit geldt trouwens niet alleen voor het huwelijk 
tussen een gelovige en een ongelovige (dat op 
grond van dit gedeelte terecht wordt afgewezen), 
maar ook voor andere aspecten van het leven. 
Er zijn allerlei zakelijke, sociale, godsdienstige 
en politieke verbanden waarin men een 
partnerschap met elkaar kan vormen. Als men 
daarbij geen rekening houdt met het fun-
damentele verschil tussen een christen en een 
niet-christen, handelt men in strijd met dit 
voorschrift en gaat men een ongelijk juk aan. Het 
zal in de praktijk ook blijken dat men dan 
vastloopt. Een christen kan niet samengaan met 
de wereld. Bij onze bekering hebben wij ons 
geplaatst onder het juk van Christus. Wij vormen 
een span met Hem die heeft gezegd: ‘Neemt 
Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart’ (Matt. 11:29).  
Wij hebben in dit opzicht niet alleen een 
persoonlijke, maar ook een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. Gods kinderen moeten 
zich onttrekken aan alles wat in strijd is met Hem 
en met Zijn heiligheid. Wij moeten het onreine 
niet aanraken, ons niet ermee verbinden. Onder 
de wet werd men verontreinigd door het 
aanraken van iets dat (ritueel) onrein was. Maar 
dit principe geldt nog steeds voor morele en 
geestelijke onreinheid: wij moeten ons ver 
daarvan houden. Natuurlijk leven wij in de 
wereld en hebben wij allerlei contacten met 
mensen. Ons Voorbeeld is de Heer Zelf. Hij 
bewoog Zichzelf te midden van de zondaars, 
echter zonder gemeenschap te hebben met hun 
zonden. Hij was met hen begaan, maar 
persoonlijk was Hij ‘heilig, onschuldig, 
onbesmet’ (Hebr. 7:26). De gemeenschap 
tussen Christus en de Vader werd niet verstoord 
door zonde. Zo mogen wij ons ook verblijden in 
de gemeenschap met de Vader en hier op aarde 
wandelen als Zijn zonen en dochters. 
Eugene P. Vedder 

REPLY 

de zoon van de belofte, uit de onvruchtbare 
Sara: 'Zou voor de HERE iets te wonderlijk 
zijn?' (Gen. 18:14). 

Het veelzeggende antwoord van de Engel des 
Heren aan Manoach geldt in zekere zin zelfs 
voor ons als nieuwtestamentische gelovigen. Er 
zijn zoveel facetten aan de Naam die boven alle 
namen is, dat hij ook voor ons niet te bevatten 
is. Er liggen zoveel heerlijkheden in opgesloten, 
dat de Heer Zelf heeft gezegd:  

'Niemand kent de Zoon dan de Vader' (Matt. 
11:27).  

Onze reactie op Gods wonderbare openbaring 
aan ons moet in ieder geval worden gekenmerkt 
door aanbidding en eerbiedige verwondering — 
zoals dat bij Manoach en zijn vrouw ook het 
geval was. Wij mogen Hem eren, voor Hem 
neerknielen en Hem hulde bewijzen, Hem onze 
lofoffers brengen. Dat is altijd wat de 
openbaring van de naam des Heren bewerkt. 
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Naast de twee benamingen ‘Kind’ en ‘Zoon’ 
worden hier in Jesaja 9:5, nog vijf andere 
namen van de Heer Jezus genoemd: 
Wonderbaar, Raadsman, sterke God, Vader der 
Eeuwigheid, Vredevorst. Het is de moeite waard 
om enkele ogenblikken over deze namen na te 
denken: 

1. Wonderbaar 
Deze naam is uitsluitend aan Christus 
voorbehouden. Hij deed niet alleen een aantal 
wonderen (zie Ex. 15:1; Ps. 77:2-5; 78:12; 88:1-
3; 89:6; Jes. 25:), en niet alleen is dit of dat 
wonderbaar aan Hem, maar alles aan Hem is 
door en door wonderbaar. Toen Manoah de 
engel des HEREN vroeg – in het Oude 
Testament meestal een belichaming van de 
Zoon van God –, antwoordde deze: "Waarom 
vraagt gij toch naar Mijn naam? Immers, die is 
wonderbaar” (Richt 13:18). Tot de grootste 
wonderen van God in het verleden behoort de 
bevrijding van Israël uit Egypte. In de toekomst 
zal de bevrijding van Israël uit de hand van al 
zijn vijanden een nog groter wonder zijn. De 
komende Koning zal Zich als de Wonderbare 
bewijzen. Hij doet dat, wat mensen duizenden 
jaren lang niet voor elkaar hebben gekregen, 
namelijk binnen de kortste tijd een rijk van 
gerechtigheid en van vrede stichten. 

2. Raadsman 
De Heer heeft het niet nodig, zoals het bij 
koningen normaliter het geval is, Zich met 
raadgevers te omringen. Hij Zelf is het die door 
“de Geest van raad en van sterkte” die op Hem 
rust (Jes. 11:2), alle anderen raad geeft. Een 
voorbeeld daarvan zien wij in Salomo, aan wie 
de koningin van Scheba vroeg wat in haar hart 
was, waarop zij alle antwoorden kreeg: “En 
Salomo verklaarde haar al haar woorden; geen 
ding was er verborgen voor den koning, dat hij 
haar niet verklaarde” (1 Kon. 10:3). Als Paulus 
in de brief aan de Romeinen de leer van de 
rechtvaardiging heeft voorgesteld, breekt hij aan 
het eind van hoofdstuk 11 uit in een lofprijzing 
aan God en citeert o. a. Jesaja 40:13-14: "O 
diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als 
van de kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk 
zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn 
wegen! Want wie heeft het denken van de Heer 
gekend? Of wie is zijn raadsman 
geweest?” (Rom. 11:33-34). 

3. Sterke God 
Deze naam maakt duidelijk dat Christus Zelf 
God is. Hij is niet alleen als mens de Zoon van 
God, zoals de engel het verkondigde toen Hij 
werd geboren (Luk. 1:35), maar ook God, de 
Zoon, dus God Zelf in zijn onbegrensdheid  

(zie Deut. 10:17; Neh. 9:32; Ps. 24:8; Jer. 
32:18). Dat de Messias Zelf God is, blijkt ook 
duidelijk uit Jeremia 23:6, waar een van zijn 
namen “de HERE onze gerechtigheid” is. Israël 
wordt niet door zijn militaire sterkte gered, maar 
Hij is het die Israël door zijn sterkte van al zijn 
vijanden zal bevrijden.  

4. Vader der eeuwigheid 
Deze naam van de Messias staat in nauwe 
samenhang met de voorgaande naam. De 
betekenis van deze naam is niet dat de 
eeuwigheid uit Hem zou zijn voortgekomen, 
maar dat Hij in eeuwigheid een trouwe en wijze 
Vader is. Dat betekent dat Hij het is die op een 
liefdevolle manier zijn volk aanneemt, zolang 
het bestaat. Zo schreef Paulus ook in Romeinen 
11:29 met het oog op het volk Israël: "Want de 
genadegaven en de roeping van God zijn 
onberouwelijk”. 

5. Vredevorst 
Deze naam houdt in dat de Heer Jezus alle 
machten die de vrede in de toekomst willen 
verstoren, zal uitschakelen en dat Hij vrede 
onder de volken zal brengen, ja, het vrederijk 
zal oprichten. ”En het werk der gerechtigheid zal 
vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal 
zijn gerustheid en zekerheid tot in 
eeuwigheid" (Jes. 32:17). Hij zal aan het begin 
van het rijk de verstoorder van de vrede, die 
alles in verwarring heeft gebracht, voor de duur 
van 1000 jaar binden (Op. 20:1-3) en daarna 
voor eeuwig oordelen. God zal door de Heer 
Jezus zegeningen bereiden die geen einde 
hebben (Jes. 9.6). Toekomstige zegeningen zijn 
niet meer gebaseerd op wat God van de mens 
verwacht, maar op de gehoorzaamheid van zijn 
Zoon en op dat wat Hij aan het kruis van 
Golgotha heeft bewerkt. Daar heeft Hij God op 
zo’n wijze verheerlijkt, dat God bovenmate kan 
zegenen. Hijzelf zal de heerschappij op de 
schouder van zijn Zoon leggen en 
vermeerderen dat wil zeggen verder uitbreiden. 
Als gevolg van de rechtvaardige regering van 
Christus zal de vrede eveneens vermeerderen, 
totdat zij de gehele aarde vervult.  
Het koninkrijk dat God met David in het midden 
van zijn volk begon, zal zijn heerlijke 
ontvouwing door Christus Jezus vinden. De 
totstandbrenging van een wereldwijde 
rechtvaardige regering betekent wel eerst 
oordeel over alle vijanden van het volk Israël en 
van de Messias. God zal alle vijanden voor de 
Heer Jezus leggen als een voetbank voor zijn 
voeten (Ps. 110:1). God waakt er nauwlettend 
over dat zijn Zoon alle eer zal worden 
toegebracht (Jes. 45:23; Fil. 2:9-11). 

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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De betekenis ‘uiteenzetten’, ‘presenteren’ klinkt 
hier minder nadrukkelijk door, al is die zeker 
aanwezig. 

Dit is een heel bijzonder Bijbelvers. De apostel 
Johannes wijst ons hier namelijk op de meest 
deskundige Exegeet die ooit geleefd heeft. Wie 
anders dan de Zoon zou in staat geweest zijn 
ons te ‘verklaren’, ‘uit te leggen’ dat God ten 
diepste Vader is? Dat kon alleen Hij die van 
eeuwigheid af aan het hart van de Vader in de 
intimiteit van het huis van de Vader was 
geweest.  

Als u wilt weten hoe ik het er tot dusver als 
vader heb afgebracht, zullen diverse broeders 
en zusters uit mijn directe omgeving daar zeker 
een mening over hebben die ze misschien zelfs 
wel met u willen delen. Maar het meest zult u 
hebben aan de mening van mijn kinderen, want 
alleen zij zijn het die echt weten wat het is om 
mij als vader te hebben. Ik ben hun vader en 
van niemand anders! Zo is het ook met de 
Vader. Alleen ‘de Zoon van de Vader’ (2 Joh. :3) 
was het die uit eigen ervaring kon vertellen én 
uitleggen dat God Vader was en is, en wat dat 
inhoudt.  

Geen apostel of engel had ons dat op zo’n 
manier, namelijk uit eigen ervaring, kunnen 
verklaren als Zijn eigen eeuwige Zoon. We 
kunnen het met gepaste eerbied als volgt 
formuleren: Hij die als enige de volmaakte 
‘exegese’ van de Vader kon geven, was Zijn 
eigen unieke Zoon. Die heeft Hem verklaard!  

Een exegeet is een uitlegger. Hij geeft zijn 
lezers of hoorders, als hij zijn werk 
(‘exegetiseren’) goed doet, de juiste exegese 
oftewel uitleg van een tekst. Zowel het woord 
‘exegeet’ als het woord ‘exegese’ komen uit het 
Grieks. Wij brengen beide woorden natuurlijk 
meteen in verband met de Bijbel, en spreken 
daarom ook wel van ‘de exegese’ van een 
bepaalde Bijbeltekst. In de Bijbel zelf komen we 
alleen het werkwoord tegen, en dat luidt in het 
Grieks exègeomai. 

Exègeomai oorspronkelijk 

Dit woord betekent oorspronkelijk ‘uiteenzetten’, 
‘presenteren’, ‘vertellen’, ‘uitleggen’ ‘openbaren’. 
Het werd gebruikt als aanduiding voor het 
becommentariëren van gedichten en 
wetsteksten, en ook voor het onthullen van de 
geheimen van de goden door priesters. De 
Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus 
noemt de rabbijnen dan ook ‘exegeten’ van de 
voorvaderlijke wetten. 

Exègeomai in de geschriften van Lukas 

In het Nieuwe Testament treffen we het 
werkwoord het meest aan in de geschriften van 
Lukas, en wel in Lukas 24:35 (‘En zij verhaalden 
wat er onderweg [gebeurd] was en hoe Hij hun 
bekend was geworden in het breken van het 
brood’); in Handelingen 10:8 (‘en nadat hij hun 
alles had verhaald, zond hij hen naar Joppe’); 
15:12 (‘en zij hoorden Barnabas en Paulus 
verhalen welke grote tekenen en wonderen God 
door hen onder de volkeren had gedaan’) en 14 
(‘Simeon heeft verhaald hoe God in het eerst 
erop heeft toegezien uit [de] volken een volk 
aan te nemen voor zijn naam’); 21:19 (‘En toen 
hij hen had gegroet, verhaalde hij in 
bijzonderheden wat God onder de volken door 
zijn bediening had gedaan’). 

Steeds is de betekenis hier ‘[in bijzonderheden] 
uiteenzetten’, ‘presenteren’, ‘vertellen’. De 
betekenis ‘uitleggen’, ‘openbaren’ heeft niet het 
accent. 

Exègeomai in het evangelie naar Johannes 

De enige plaats die nog rest is tevens de meest 
indrukwekkende, namelijk Johannes 1:18. Daar 
staat: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de 
eniggeboren Zoon die in de schoot van de 
Vader is, die heeft [Hem] verklaard’. Dit vers 
geeft ons het werkwoord exègeomai in de voor 
Nederlandse lezers herkenbare betekenis 
‘verklaren’, ‘uitleggen’, ‘openbaren’.  

DE GROOTSTE EXEGEET Gerard Kramer 

 

“Zie je wat ik bedoel?” 
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Samuël voelt dat de tijd van zijn heengaan 
nadert. In zijn zorg voor het volk stelt hij zijn 
zonen aan als richters in zijn plaats. Hoe 
begrijpelijk het ook is vanuit het oogpunt van 
zorg voor het volk, het is niet naar Gods 
gedachten. In de eerste plaats laat het boek 
Richteren zien dat alle richters door God Zelf 
zijn aangesteld. Ook Samuël zelf is door God 
aangesteld. God erkent zijn zonen niet als 
richters. In Handelingen 13:20 staat dat Samuël 
de laatste richter is die God gaf. Maar als er al 
sprake van had kunnen zijn dat hij zijn 
opvolging als richter zou regelen, dan is het in 
de tweede plaats duidelijk dat zijn zonen dat 
niet hadden kunnen zijn. Samuël zal toch 
ongetwijfeld hebben geweten van het gedrag 
van zijn zonen. 

Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat een 
godvrezend man als Samuël zulke zonen had 
én dat een man als Samuël juist hen als richters 
aanstelt. Enige gelijkenis met Eli dringt zich aan 
mij op. Van hem staat duidelijk dat hij mede-
schuldig is aan het gedrag van zijn zonen. Over 
de schuld van Samuël zwijgt Gods woord. Toch 
wil ik eruit leren dat al is een ouder nog zo 
godvrezend, hij in de eerste plaats niet volmaakt 
is en in de tweede plaats zijn godvrezendheid 
niet aan zijn kinderen kan schenken.  

Mogelijk dat Samuël door zijn vele reizen niet 
genoeg tijd aan zijn kinderen heeft besteed. 
Hoe belangrijk is het voor een broeder die veel 
van huis weg is, zich ook zijn 
verantwoordelijkheden tegenover zijn kinderen 
bewust te zijn. De toepassing mag best worden 
uitgebreid naar 
zusters die menen 
een baan in de 
maat-schappij te 
moeten com-
bineren met de 
zorg voor hun 
jonge kinderen. 
Het woord “mijn 
eigen wijngaard 
heb ik niet 
bewaard” (Hoogl. 
1:6) is voor mij 
een waar-
schuwing. Je kunt 
zo druk zijn met de wijngaard van anderen, 
andere personen, andere huwelijken, andere 

gezinnen, dat je je eerste verantwoordelijkheid 
in je eigen huwelijk en gezin vergeet.  

Het lijkt erop dat het aan het gedrag van 
Samuëls zonen te wijten is dat het volk zijn 
zonen niet als richters erkent. Zijn jongens 
wandelen niet in de voetstappen van hun vader. 
Zij lieten zich niet leiden door de Heer, maar 
door het geld. Geldzucht is een wortel van alle 
kwaad (1 Tim. 6:10).  

Maar het gedrag van de jongens is slechts een 
aanleiding om aan dieper liggend verlangen 
uiting te geven. De oudsten komen bij Samuël 
met de klacht over zijn zonen en stellen hem 
gelijk de oplossing voor. Ze willen een koning, 
als bij de andere volken. De vraag naar een 
regerende macht boven hen komt voort uit het 
verlangen te willen zijn zoals de volken om hen 
heen.  

Is dat niet wat de christenheid te zien geeft? 
Zichtbare, duidelijk aangestelde of aangewezen 
leiding moet de plaats innemen van de 
onzichtbare leiding van de gemeente door de 
Geest van God. Zeker geeft God ook nu leiding 
door personen die Hij daartoe de gaven heeft 
gegeven. Wat God de gemeente vraagt 
daarmee te doen is “hen te erkennen die... …u 
leiding geven in de Heer” (1 Thes. 5:12).  

Het hele gebeuren brengt Samuël niet in 
opstand, maar tot gebed. Prachtig is het te zien 
hoe deze man steeds met alles naar de Heer 
gaat. Hij krijgt dan te horen hoe de Heer erover 
denkt. Samuël moet het volk vertellen wat hun 
koning zal doen. Maar niets kan hen bewegen 
van hun verzoek, die een eis geworden is 
(vs.19), af te zien. Dan willigt God hun verzoek 
in. Soms geeft God wat we willen, om ons te 
leren wat eigenwilligheid is, omdat we op een 
andere manier niet meer door Hem te bereiken 
zijn. 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 8.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

Heer, leer mij met U te spreken over wat uw 
volk wil, ook als die wil tegen uw wil ingaat en 
leer mij luisteren naar wat U wilt. 

Ger de Koning 

“De HERE zei tot Samuël: Luister naar het volk, in alles wat zij tot u zeggen, want niet ú 
hebben zij verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen koning over hen zou 
zijn” (1 Sam. 8:7). 
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Gods rijke genade heeft veel levens 
van verslaafden de afgelopen jaren 
veranderd. 

Bemoedigend is het steeds weer te 
horen, dat een aantal ex-verslaafden 
bezig blijven, om te getuigen over 
hun Heiland en Zaligmaker. Ze 
komen samen om te bidden en gaan 
samen evangeliseren. Je merkt, dat 
de liefde van Christus hen dringt.  Er 
zijn er helaas ook, die wel 
gemotiveerd binnen komen, maar 
uiteindelijk weer terugvallen. Zij 
kiezen ervoor, om in de duisternis 
verder te leven en vaak eindigt het 
dan ook met de dood. Dit is helaas 
een harde realiteit. Ik ben er van overtuigd, dat 
een verslaving aan harddrugs, wanneer iemand 
zich hiervan niet bekeert, voert naar de dood.  

Bennie (niet zijn echte naam) zat al een aantal 
maanden in het programma. Zijn hulpvraag was 
duidelijk Hij wilde clean zijn van de drugs en was 
bereid om hieraan te werken. 

Op een van de werkprojecten raakte wij in 
gesprek. Tijdens ons gesprek stootte hij zich per 
ongeluk aan een scherp voorwerp. Hij vroeg me, 
hem voorzichtig te behandelen, want ik wilde wat 
jodium en een pleister op de wond doen. Hij 
vertelde mij dat hij aids had. Een half jaar geleden 
was dat uit één van de onderzoeken in het 
ziekenhuis naar voren gekomen. Bennie vertelde 
me, dat hij moeite had te accepteren dat hij aids 
had. Het idee geen lang leven meer te hebben 
was voor hem onverteerbaar. Hij vertelde me dat 
hij regelmatig last had van woede aanvallen. Maar 
vertelde me ook, dat hij veel steun vond in het 
geloof.  

Hij wilde zich verder in de bijbel verdiepen en nam 
ook regelmatig deel aan de bijbelstudies van de 
Stichting. In het begin leek het ook goed met hem 
te gaan en volgde hij het programma. 

Een maand later hoorden we op de werkplaats, 
dat het niet zo goed meer ging met Bennie. Hij 
vond dat hij genoeg geleerd had binnen de 
Stichting en wilde weer naar buiten gaan, om te 
genieten van zijn “vrijheid” zolang hij nog leefde 
op deze wereld. Nadat hij vertrokken was vroeg ik 
me toch af hoe het daar buiten met hem ging.  

Een paar weken later, ik zou met de trein naar 
huis gaan, lag op een perron een verslaafde. 

Toen ik op hem afliep, herkende ik 
hem direct, het was Bennie. Ik hield 
hem vast, maar hij was volgens mij al 
een tijd bewusteloos. Ik vroeg of 
iemand een ambulance wilde bellen. 
Terwijl ik wachtte op de komst van de 
ambulance probeerde ik hem nog bij 
positieven te brengen. Toen dat niet 
lukte praatte ik maar op hem in, met 
steeds dezelfde woorden:  “Geloof in 
de Heer Jezus, Bennie en je zult 
behouden worden”. Ik weet niet, of hij 
dit kon horen. Even later kwam de 
ambulance. Naderhand hoorde ik, dat 
hij aan een overdosis heroïne is 
overleden.  

In de trein naar huis zocht ik naar woorden van 
troost. Een gedeelte uit de bijbel waar ik gebleven 
was met lezen, gaf mij wat duidelijkheid en rust. 
Het ging over een Demas, die de tegenwoordige 
eeuw had lief gekregen. 

Paulus vertelt, met veel droefheid in het hart, over 
hem in 2 Timotheüs 4:10. "Want Demas heeft mij 
verlaten, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft 
lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd". Uit 
de woorden van Paulus kunnen we afleiden dat 
Demas zeker niet naar Thessalonica trok om daar 
het evangelie te verkondigen. 

Het gaf me troost, dat het zelfde lijden aan uw 
broederschap in de wereld zich voltrekt.  Ja, ook 
een Paulus ondervond moeite en verdriet en de 
Heilige Geest heeft al deze woorden laten 
opschrijven, omdat we ervan zouden leren en er 
troost en kracht uit putten.  

Paulus kon toch getuigen “Maar de Heer heeft mij 
bijgestaan en mij gesterkt,…” (2 Tim. 4:17). Wat 
een troost voor het hart. 

VAN DE WERKVLOER John Bax 

“Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de 
Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en 
de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en 
haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” (1 Joh. 2:15-17) 
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Wie scheurde een brullende 
leeuw met zijn handen 
uiteen? Wie versloeg 
duizend man van de vijand 
met een ezelskaak? Wie 
rukte de deuren van een 
oude stadspoort los en 
droeg ze met hun posten en 
grendels tientallen 
kilometers op zijn 
schouders naar de top van 
een berg? Wie liet een grote 
stadsschouwburg in elkaar 
storten met één machtige beweging van 
zijn handen? Geloof het of niet, het gaat 
niet over een supermens of een andere 
creatie van de media. We spreken over 
iemand van vlees en bloed, en over 
verhalen die echt gebeurd zijn. We 
bedoelen Simson en zijn daden, zoals die 
staan opgetekend in de Bijbel (Richt. 13-
16). 

De Bijbel vertelt ons heel wat over hem. 
Maar liefst vier hele hoofdstukken zijn gewijd 
aan de persoon en het leven van Simson. 
Het is uiteraard bekend wat er wordt verteld 
over zijn bovennatuurlijke kracht, maar er 
valt nog heel wat meer over deze leider van 
het oude Israël te zeggen. Het verslag van 
zijn leven is een ‘studie van tegenstellingen’. 
Aan de ene kant worden de heldendaden 
vermeld die hij door zijn reuzenkracht 
verrichtte, aan de andere kant worden zijn 
duidelijke tekortkomingen en de zwakke 
kanten van zijn karakter niet verzwegen. Hij 
was sterk, maar toch zwak. God heeft de 
geschiedenis van Simson laten optekenen in 
Zijn Woord, niet slechts om verbaasd te zijn 
over de daden van de sterkste man ter 
wereld, maar om de levenslessen te 
begrijpen die erin liggen opgesloten. Want 
alles wat tevoren geschreven is, is tot onze 
lering geschreven (Rom. 15:4). 

Simson als richter 

Simson leefde in de periode van de richters. 
In feite was hij de laatste richter van Israël 
vóór de komst van Samuël. Kort na Simsons 

dood werd Saul door Samuël 
gezalfd als de eerste koning 
van Israël. Het tijdvak van de 
richters is zeker geen 
bloeitijd te noemen. Sinds de 
dagen van Mozes en Jozua 
was er sprake van geestelijk 
verval. De oorzaak was de 
ongehoorzaamheid van de 
kant van de Israëlieten. 
Iedereen deed wat goed was 
in zijn eigen ogen (Richt. 
17:6; 21:25). Daarom liet 

God het toe dat diverse vijanden het volk 
versloegen en verdrukten. Regelmatig 
riepen de Israëlieten in deze donkere tijden 
tot de Here, hun God, en Hij gaf steeds weer 
uitkomst. In Zijn genade verwekte Hij telkens 
opnieuw een richter, die hen verloste uit de 
macht van hun plunderaars (Richt. 2:16). 
Maar meestal ging het al snel weer fout, 
doordat zij de Here de rug toekeerden en in 
afgoderij en immoraliteit vervielen. 

Tegen deze donkere achtergrond moeten 
wij ook het optreden van Simson plaatsen. 
God had het volk in die dagen overgegeven 
in de macht van de Filistijnen (Richt. 13:1). 
Simson had goede kansen om te slagen als 
richter. Hij werd geboren in een serieus 
gezin, zijn ouders vreesden de Here. En de 
Here had een plan met zijn leven. God wilde 
hem gebruiken om Israël te verlossen uit de 
macht van de Filistijnen (Richt. 13:5). Wat 
zou je nog meer kunnen begeren? Het begin 
was ook goed. De Here zegende de jonge 
Simson en de Geest des Heren begon hem 
aan te drijven (Richt. 13:24-25). Bovendien 
had God hem gezegend met bijzondere 
fysieke kracht. Simson zal ook wel niet lelijk 
zijn geweest, anders zou hij geen ‘succes’ 
hebben gehad bij Delila en andere Filistijnse 
vrouwen. Zijn einde was echter zonder meer 
tragisch te noemen: ‘De Filistijnen grepen 
hem, staken hem de ogen uit, voerden hem 
naar Gaza en boeiden hem met twee 
koperen ketenen. En hij moest in de 
gevangenis de molen draaien’ (Richt. 
16:21). In plaats dat hij Israël verloste, 
moest hij zichzelf overgeven aan de vijand.  

SIMSON 
STERK... EN TOCH ZWAK 

David Reid 

Thema artikel 
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Simsons val 

Waarom waren zijn kansen nu verkeken? 
Wat ging er fout met hem? Het is niet 
moeilijk te ontdekken wat de sleutel was tot 
zijn val: Simson had geen zelfbeheersing. 
Hij kon zijn begeerten niet in bedwang 
houden. Zijn motto was in feite: ‘Niet Uw wil, 
maar mijn wil geschiede!’ Zijn eigen 
verlangens moesten vervuld worden en wel 
zo snel mogelijk.  

Een voorbeeld hiervan hebben wij in de 
eerste verzen van Richteren 14. Simson had 
in Timna een Filistijnse vrouw gezien die 
hem beviel en hij wilde zo snel mogelijk met 
haar trouwen. Zijn gelovige ouders maakten 
terecht bezwaar ertegen, maar Simsons 
antwoord was: ‘Neem háár voor mij, want zij 
bevalt mij’ (Richt. 14:3). Zulke beslissingen, 
alleen gebaseerd op iemands uiterlijk en 
aantrekkingskracht, wijzen meestal op heel 
weinig zelfbeheersing.  

Kijk ook eens naar Richteren 16, waar de 
situatie nog veel ernstiger was geworden. 
Simsons zelfzuchtige ‘liefde’ voor Delila 
bracht de zwakke richter ertoe zijn hart 
helemaal voor haar bloot te leggen en het 
geheim van zijn kracht aan haar te verraden 
(Richt. 16:17). Hieraan gingen echter drie 
duidelijke waarschuwingen vooraf (Richt. 
16:6-14). Delila zei openlijk  waarom ze het 
wilde weten en Simson wist hoe het met 
hem zou aflopen (vs. 6). Het is werkelijk 
ongelooflijk dat het zover met hem kon 
komen. Wat was hij zwak voor de verleiding, 
en blind voor het gevaar! 

Daarom is het zo belangrijk dat een gelovige 
niet verliefd wordt op een ongelovige. De 
liefde kan ons zo blind maken dat we dingen 
doen die we anders niet voor mogelijk 
zouden houden — dingen die tegen ieder 
gezond verstand ingaan. Het kan slecht met 
ons aflopen als we verliefd raken op een 
‘Delila’. Gods Woord waarschuwt ernstig 
tegen een verbintenis met een ongelovige (2 
Kor. 6:14). 

Het verbreken van de 
nazireeërgelofte 

Stap voor stap ging het 
bergafwaarts. Simson toonde 
steeds minder zelfbeheersing. 
Vanaf zijn geboorte was hij een 
nazireeër Gods, maar hij brak 
successievelijk alle regels die 
daarvoor golden door zijn 
gebrek aan discipline. Een 
nazireeër mocht geen wijn of 
sterke drank drinken. Er mocht 

geen scheermes over zijn hoofd komen. Hij 
mocht niet in aanraking komen met een 
dode. Niets mocht zijn toewijding aan de 
Here ongedaan maken of ontheiligen (vgl. 
Num. 6).  

Simson overtrad al deze voorschriften. De 
wijnbergen van Timna in het land der 
Filistijnen waren niet de aangewezen plaats 
voor hem (Richt. 14:5), laat staan zijn wens 
om met een Filistijnse te trouwen — dit was 
voor iedere Hebreeër in strijd met Gods 
gebod (Deut. 7:1-6). Ook verontreinigde hij 
zichzelf door het lichaam van de dode leeuw 
aan te raken (Richt. 14:8-9). Hij 
bekommerde zich niet daarover, maar 
gebruikte die belevenis voor het raadsel dat 
hij de bruiloftsgangers opgaf. Tijdens het 
feestmaal te Timna dat zeven dagen 
duurde, zal er ook wel heel wat gedronken 
zijn (Richt. 14:10; vgl. 16:23). Later bezocht 
hij zelfs een Filistijnse prostituee, en 
tenslotte was daar Delila met het Filistijnse 
scheermes. Hoe kon dit allemaal gebeuren? 
Ongecontroleerde passie kreeg voorrang 
boven zijn geloften. 

Maar hoe stond het dan met Simsons 
heldendaden, zijn grote overwinningen op 
de Filistijnen? Zelfs hierbij gebruikte hij de 
kracht die God hem had geschonken voor 
zichzelf, om zichzelf te handhaven, te 
wreken etc. Bij al zijn machtige daden 
speelden dus ook zelfzuchtige motieven een 
rol, niet alleen de eer van God of de 
verlossing van Israël. Zelfs aan het eind van 
zijn leven, toen God zijn laatste gebed 
verhoorde, lezen wij dat hij zich met één 
wraak voor zijn beide ogen op de Filistijnen 
wilde wreken (Richt. 16:28-30).  

De les voor ons 

Dit alles behelst duidelijke lessen voor 
onszelf. Wij kunnen ook heel wat ‘in huis’ 
hebben, allerlei mogelijkheden en 
capaciteiten die ons door God zijn 
geschonken. Maar wij kunnen dat allemaal 

veronachtzamen en 
verliezen door gebrek aan 
zelfbeheersing. Evenals 
Simson kunnen wij zijn 
opgegroeid in een 
godvrezend gezin, en zijn 
onderwezen in de 
beginselen van Gods 
Woord. Maar wij zijn in 
staat om dat allemaal 
overboord te gooien, 
doordat wij net zoals 
Simson onze eigen weg 
willen gaan en onze eigen 
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Doelstelling 

‘Rechtstreeks’ is een maandblad voor 
evangelisatie en geloofsopbouw. De Apostel 
Petrus schreef aan de gelovigen destijds: ‘…
groeit op in de genade en kennis van onze 
Heer en Heiland Jezus Christus’ (2 Petr. 3:17 
en 18). Vanuit de overvloed aan geestelijk 
voedsel in Gods Woord willen we graag op deze 
wijze iets uitdelen aan anderen. 

Elektronisch magazine 

‘Rechtstreeks’ is een elektronisch blad, dat u 
gratis kunt ontvangen, wanneer u zich aanmeldt  
per e-mail op info@oudesporen.nl  

Maandelijks ontvangt u dan dit blad in PDF 
formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma van 
Adobe) te lezen. ‘Rechtstreeks’ afmelden kan 
ook per e-mail. Reeds gepubliceerde nummers 
van ‘Rechtstreeks’ zijn te downloaden op de site 
www.oudesporen.nl  

Medewerkers:  

John Bax; Hugo Bouter; Ger de Koning; Andries 
Loos; Jan-Paul Spoor.  

Verantwoording 

Naast de verantwoordelijkheid die elke auteur 
heeft voor de artikelen die hij schrijft, is de 
redactie verantwoordelijk voor publicatie ervan. 
Dit houdt niet in, dat de redactie het noodzake-
lijkerwijs 100% eens is met alle gedachten die 
de auteur in zijn artikelen uit. De lezer wordt 
aangeraden te doen wat 1 Thessalonica 5:21 
ons leert. 

Copyright 

Alle artikelen zijn alleen voor privé-gebruik 
bedoeld. U kunt ze ook zonder te vragen privé 
verspreiden. Wanneer u artikelen wilt afdrukken 
en uitgeven op commerciële wijze of ze wilt 
publiceren op internet, is dit alleen mogelijk na 
schriftelijke toestemming van de redactie. © Van 
de artikelen die in ‘Rechtstreeks’ gepubliceerd 
worden, liggen de publicatierechten bij de 
diverse auteurs. 

Correspondentie 

Vragen, opmerkingen, schriftelijke bijdragen 
kunt u zenden aan het redactieadres. 

Redactieadres: 

Gouwestraat 20 
4388 RC Oost-Souburg Nederland 
Telefoon: (0118) 467462 
E-mail: info@oudesporen.nl 
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(Vervolg van pagina 9) 

zin willen doen. In het begin lijkt alles 
prima — wij hebben kracht, talent, een 
goed uiterlijk — maar het gaat al gauw 
verkeerd, doordat wij toegeven aan onze 
eigen hartstocht en het verlangen naar 
plezier. Zelfs de geestelijke gaven die God 
ons heeft geschonken, kunnen wij 
misbruiken voor onze eigen interesses en 
ambities. Zonder zelfbeheersing worden 
wij, ondanks onze potentiële 
mogelijkheden, even zwak als Simson. 
Zelfbeheersing is een vrucht van de Heilige 
Geest (Gal. 5:22). Het is buitengewoon 
belangrijk die te cultiveren en zo onze 
eigen verlangens aan banden te leggen. 
Daarom zegt Petrus dat wij ijverig moeten 
zijn om bij ons geloof ook de 
zelfbeheersing te voegen (2 Petr. 1:5-7). 
Als wij de dingen van God prioriteit geven 
in ons leven, zal ons dat ook gelukken. 

Hoewel Simson ernstig faalde, heeft God 
hem toch gebruikt in Zijn dienst. En 
Hebreeën 11:32vv. rekent hem tot de 
geloofshelden van het oude verbond. Dat 
is een bemoediging voor ons, omdat wij net 
zoals hij vaak zelfzuchtig handelen. Maar 
het is natuurlijk beter als wij ons volledig 
onderwerpen aan de leiding van Gods 
Geest en echt een bruikbaar instrument 
zijn in Zijn hand.  

 

 

 

Colofon 

Meer ruimte 
Onze ruimte op de server was wat beperkt 
geworden doordat er steeds meer artikelen, 
gedigitaliseerde boeken en afleveringen van 
“Rechtstreeks” bijkwamen. We zitten voor het 
nieuwe jaar wat ruimer in ons digitale jasje. De 
directe link om de al verstuurde nummers  van 
“Rechtstreeks” te kunnen downloaden is nu:  

http://rechtstreeks.uitgeverijdaniel.nl/ 
Of anders zoals in de colofon staat via: 

http://www.oudesporen.nl/ 



De redactieleden schrijven om de beurt het 
stukje “van de redactie”. Nu was ik weer 
aan de beurt en op het moment dat ik dit 
schrijf, zijn we een paar dagen in het 
nieuwe jaar beland. “Terugkieke”, dat 
Zeeuwse woord schoot mij te binnen, want 
dat hebben we de afgelopen dagen gedaan. 
Zeker door de tsunami in de Indische 
Oceaan, waarbij zoveel mensen het leven 
lieten in het water. De ouderen in Zeeland 
weten wat water kan doen, hoewel de 
omvang in mensenlevens 
gerekend in Azië vele malen 
groter is dan in 1953 in 
Zeeland. De verschrikkelijke 
dingen die door de onvoor-
stelbare kracht van het water 
op tweede Kerstdag 
gebeurden, staan op het 
netvlies gebrand.  

Je kunt natuurlijk allerlei 
oorzaken gaan noemen hoe dit 
kon gebeuren, waarom er 
zoveel mensen het leven moesten laten.  
Maar is het niet belangrijker te zien hoe 
ieder mens op een andere manier omgaat 
met de dingen die om hem heen  
plaatsvinden? De één ging aan het strand 
liggen, zonder zich te bekommeren om de 
ellende om hem heen. Een ander  stelde 
zijn stevige huis open om onderdak te 
geven aan hen, van wie het huis 
weggeslagen was en die niets meer 
hadden.  Anderen vluchtten weg van de 
moeilijkheden. Een enkeling zette een 
mondkapje op en ging helpen puin ruimen. 
Wat zou ik hebben gedaan? Om eerlijk te 
zijn, ik weet het niet. 

Terugkijken op de dingen die gebeurden, of 
het nu kort of lang geleden is, dat is ook 
kijken naar de vruchten van je daden. Is het 
blijven staan, heeft het stand gehouden? 
Ben ik staande gebleven in moeilijkheden? 

Heb ik anderen kunnen bijstaan in hun 
moeilijkheden? Het is ook een terugkijken 
naar (en afmeten aan) het volmaakte 
voorbeeld dat de Heer Jezus ons heeft 
nagelaten. Elke keer mogen we terugkijken 
Zijn werk. Eraan denken wat Hij voor ons 
deed en hoe Hij ons is voorgegaan. Het 
bijzondere is, dat de Bijbel daarvan zegt dat 
het een vooruitzien is, een “zien op Jezus, 
de overste Leidsman en voleinder van het 
geloof, die om de vreugde die voor Hem 

lag, het kruis heeft 
verdragen” (Hebr. 12:2). 

Terugkijken, we vinden het 
woord niet in de Bijbel 
(tenminste ik heb het niet 
kunnen vinden). Wat we wel 
vaak vinden is het  woord 
“omzien” (NBG), in de bete-
kenis dat God heeft omgezien 
naar Zijn volk en naar de armen 
en verlorenen. “Want zo  zegt 
de Here Here: Zie, Ik zal Zelf 

naar Mijn schapen vragen en naar hen 
omzien” (Ezech. 34 NBG). Hij heeft ons 
opgezocht. Wij zijn dankbaar, “want Hij 
heeft omgezien naar Zijn volk en heeft het 
verlossing gebracht” (Luk. 1:68 NBG). 

Terugkijken op de manier zoals de vrouw 
van Lot het deed, is niet goed. Die manier 
van terugkijken op dingen die je moest 
achterlaten werkt verlammend. Misschien 
mag ik besluiten met deze gedachte? 
Terugkijken op de liefde aan ons bewezen 
is goed. Dit laat ons omzien naar hen die 
het nu nodig hebben. “En moge onze Heer 
Jezus Christus Zelf, en God onze Vader die 
ons heeft liefgehad en ons eeuwige 
vertroosting en goede hoop door genade 
heeft gegeven, uw harten vertroosten en u 
versterken in alle goed werk en woord (...) 
de Heer is trouw, die u zal versterken en 
bewaren voor de boze” (2 Thess. 2:17; 3:3). 
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Niet alleen Christus' geboorte uit de maagd 
Maria was wonderbaar, maar ook Zijn werk 
en Zijn verheerlijking in de hemel. Op het 
wonder van de vleeswording volgde dat van 
Zijn dood en opstanding en van Zijn 
hemelvaart. 

Christus’ werk was wonderbaar 

Er is nog meer dat onze aandacht vraagt in deze 
verzen in het boek Richteren (13:19-20). De 
naam van de Engel was niet alleen wonderbaar, 
Hij deed ook een wonder door in de vlam van het 
altaar op te varen naar de hemel. 'Hij handelde 
wonderlijk in Zijn doen', zegt de Statenvertaling. 
Op het wonder van de vleeswording volgde het 
wonder van Christus' dood en opstanding en van 
Zijn hemelvaart.  

Manoach nam een geitenbokje en een spijsoffer 
en offerde dit op een rots aan de Here. Het 
spijsoffer bestond uit fijn meel, vermengd en 
bestreken met olie. Dit is een beeld van Christus' 
reine mensheid. Hij was immers geboren uit de 
Heilige Geest en tevens gezalfd met de Geest. 
Het brandoffer daarentegen was een slachtoffer, 
een bloedig offer, en dit sprak van Zijn overgave 
in de dood tot verheerlijking van God de Vader. 
Beide offers waren tot een liefelijke reuk voor 
God. Paulus zinspeelt hierop als volgt: 'Christus 
heeft ons liefgehad en Zichzelf voor ons 
overgegeven als een offerande (d.i. een 
spijsoffer) en een slachtoffer voor God tot een 
welriekende reuk' (Ef. 5:2). 

Let erop dat Manoach een geitenbokje offerde, 
en dat was bij de offers van het Oude Testament 
meestal een zondoffer — althans bij de 
collectieve offers (zie o.a. Lev. 16). Bij 
persoonlijke offers was een brandoffer van 
schapen of van geiten echter heel gewoon (zie 
Lev. 1:10-13). Het bokje van Manoach werd dan 
ook als een brandoffer aan God geofferd (13:16; 
vgl. 6:19-21).  

Met het brandoffer was onlosmakelijk een 
spijsoffer verbonden. Dit zegt ons het volgende: 
Christus' overgave in de dood was juist dáárom 
zo waardevol, omdat Hij de reine en heilige, 
volkomen Mens was, die God ook al had 
verheerlijkt tijdens Zijn leven op aarde. Hij was in 
alle opzichten het ware Offer. Slachtoffers en 
offeranden, brandoffers en zondoffers konden 
God niet behagen, maar dat was wél het geval 
met het offer van het lichaam van Christus 
(Hebr. 10:5-10).  

Christus’ verhoging was wonderbaar 

Nadat Christus Zichzelf vlekkeloos aan God 
heeft geofferd, is Hij krachtens dit offer ook ten 
hemel gevaren. Zoals de Engel Zelf opvoer in de 
vlam van het altaar, zo heeft Christus Zich gezet 
aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge! 
Dit is een belangrijk onderwerp in het Nieuwe 
Testament. Zie bijvoorbeeld de Brief aan de 
Hebreeën (Hebr. 1:3; 8:1; 10:12; 12:2).  

Wij mogen iets begrijpen van Zijn wonderlijke 
handelwijze. Het is dezélfde unieke Persoon die 
Zich ten offer heeft gegeven, die nu is opgevaren 
naar de hoge. Hij leeft daar bij God en bidt daar 
onophoudelijk voor ons. 

Het is natuurlijk ook juist dat Hij door God is 
opgenomen in de heerlijkheid, maar het accent 
ligt hier op Zijn eigen hemelvaart. Christus is als 
Mens teruggekeerd naar de hemel waaruit Hij 
als de Zoon van God was neergedaald. Dit is 
inderdaad wonderlijk in onze ogen (vgl. Ps. 
118:22-23). 

Wij kunnen hierbij slechts de plaats van 
toeschouwers innemen, evenals Manoach en 
zijn vrouw (en Gideon in Richt. 6). Maar net zo 
min als zij, kunnen wij dan onbewogen blijven: 
wij zullen aanbiddend voor Hem knielen en Hem 
de hulde van onze harten brengen.  

Manoach zelf heeft niet zoveel begrepen van 
Gods genadige bedoelingen, zoals blijkt uit het 
vervolg van deze geschiedenis. Zijn vrouw bezat 
meer geestelijk inzicht (Richt. 13:22-23).  

Maar hoe staat het met ons? Nemen wij met 
inzicht de plaats van aanbidders in bij het zien 
van al de wonderen van het werk en van de 
Persoon van Christus? Kunnen wij met Jakob 
zeggen: '(...) ik heb God gezien van aangezicht 
tot aangezicht en mijn leven is behouden 
gebleven' (Gen. 32:30)? 
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ZIJN NAAM IS WONDERBAAR 

“Daarop zeide Manoach tot de Engel des Heren: Hoe is uw naam, want, wanneer uitkomt, 
wat gij gezegd hebt, dan willen wij u eren. Maar de Engel des Heren zeide tot hem: Waarom 

vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar” (Richt. 13:17-18). 

Hugo Bouter 

Slot 
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Deze keer een iets andere “Reply”. We zijn nu ruim een jaar bezig met “Rechtstreeks” en 
eigenlijk zijn we benieuwd wat u ervan vindt. 
Als u wilt kunt u met behulp van de knop “Tekst selecteren” in Adobe 
Reader onderstaande tekst kopiëren naar het klembord en plakken in 
een e-mail gericht aan info@oudesporen.nl De  stippellijntjes kunt u 
dan vervangen door uw opmerkingen. 
U kunt ook alleen deze bladzijde afdrukken en met uw opmerkingen versturen aan: 

Redactie “Rechtstreeks”  
p/a J.P. Spoor  

Gouwestraat 20  
4388 RC Oost-Souburg Nederland 

 
Hieronder enkele mogelijke onderwerpen: 
Wat vindt u van het blad qua: 
• inhoud  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

• lay-out 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

• illustraties 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

• aflevering / grootte  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

• periode (1 x maand; 1 x 2 maanden) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

• andere opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

REPLY 
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De Vredevorst grijpt in – eerst vanuit 
de  hemel 

Nadat we ons hebben beziggehouden met 
Jesaja 8 en 9, keren we terug naar de grote 
strijd die om Israël en in het bijzonder om de 
stad Jeruzalem ontbrand is. De koning van het 
noorden had Jeruzalem immers bezet en de 
helft van de inwoners gedeporteerd, was toen 
naar Egypte getrokken en uiteindelijk naar Israël 
teruggekeerd, omdat hem berichten (over het 
optrekken van troepen) uit het oosten en 
noorden bereikten. Hij had zich tussen 
Jeruzalem en de Middellandse Zee gevestigd.  

Europa, de bondgenoot van Israël, is intussen 
met zijn legers in Harmageddon aangekomen 
met het doel Jeruzalem te bevrijden. Jeruzalem 
heeft in de afgelopen millennia al veel 
belegeringen beleefd en is al vaker veroverd. 
Denk maar aan de belegering door de Assyriërs 
(Jes. 36 en 37), dan de verwoesting van 
Jeruzalem door de Babyloniërs (2 Kron. 36) en 
de verovering en onderdrukking door de 
Romeinen in het jaar 70 na Christus.  

Nu staan de vijanden weer voor de poorten van 
Jeruzalem. De nood van de bevolking in 
Jeruzalem zal onvoorstelbaar groot zijn. Sinds 
meerdere jaren worden alle godvrezende Joden 
gruwelijk vervolgd; veel van hen zijn door de 
trouw tegenover God als martelaren 
omgekomen. De getrouwen in Juda hebben op 
grond van het woord van de Heer Jezus in 
Mattheüs 24:15 op tijd het land verlaten.  

Vermoedelijk was de koning van Israël, de 
antichrist, voor de invasie door Egypte en Syrië 
in ballingschap gegaan, misschien naar Rome, 
want we vinden hem later samen met heersers 
van Europa in Harmageddon terug (Openb. 
19:20). Andere troepen trekken op, o.a. de 
troepen uit het Oosten. Rusland bekijkt het 
gebeuren in en om Israël en mobiliseert zijn 
troepen, houdt zich echter nog in om samen 
met andere volkeren later tegen Israël op te 
trekken.(Ezech. 38, 39)  

Er komt een geweldige polarisatie. Enerzijds 
staat Europa aan de kant van de dwerg Israël 
met de zwaar bevochten hoofdstad Jeruzalem. 
Beiden zijn niet in de laatste plaats daarom vast 
met elkaar verbonden, omdat hun leiders 
instrumenten in de hand van satan zijn. Zij zijn 
het die sinds jaren alle godvrezende mensen 
gruwelijk vervolgen, op een wijze die zonder 
weerga in de geschiedenis is.  

Hun uiteindelijk motief bestaat daaruit, dat ze 
“met het Lam oorlog voeren” willen (Op. 17:14). 

Ten diepste richt hun strijd zich tegen het Lam, 
terwijl ze al de sporen van de zegen die 
Christus als het Lam van God achtergelaten 
heeft, willen wegvagen. Deze oorlog zal ook 
losbarsten, als het Lam als aanvoerder van een 
geweldig groot leger tegen hen zal optrekken 
(Openb. 19:11). Bovendien zijn daar de 
Arabische buurvolkeren die, door veel volkeren 
ondersteund, Israël volkomen willen laten 
verdwijnen wat anderen vóór hen al vaak 
geprobeerd hebben.  

Als dit conflict zijn hoogtepunt bereikt, zal God 
ingrijpen door zijn Zoon te sturen, die Hij na het 
volbrachte werk op Golgotha uit de dood 
opgewekt heeft en aan zijn rechterhand 
verhoogd heeft. Dan zal God tot Hem zeggen: 
“Heers temidden van uw vijanden” (Ps. 110:2). 
Dat is het ogenblik waarop Christus naar de 
aarde terugkeert, deze keer niet in nederigheid, 
om aan het kruis te sterven, ook niet, om de 
gelovigen van de genadetijd, zijn bruid, tot Zich 
in de hemel te verhogen – dat is al enige jaren 
daarvoor gebeurd – nee, nu komt Hij om een 
einde te maken aan de geweldige chaos.  

Mijn indruk is dat Hij eerst tegen de beide 
beesten en de regeringsleiders van Europa met 
hun legers ten strijde zal trekken. Deze strijd zal 
in Harmageddon plaatsvinden. Welke horror 
scenario’s waren in het verleden al niet 
verbonden met de naam Harmageddon. We 
vinden de naam Harmageddon overigens maar 
één keer in de Bijbel, en wel in het boek 
Openbaring (16:12-16). Harmageddon is dus de 
plaats, waarheen de draak, het beest en de 
valse profeet de regeringsleiders van de gehele 
wereld – hier in de betekenis van het gebied 
van het Romeinse rijk – zullen bijeenbrengen. 
God gebruikt demonische machten voor deze 
mobilisatie, opdat Christus deze machten 
vernietigt. 

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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In het Griekse Nieuwe Testament worden twee 
woorden voor ‘leven’ gebruikt. Het bekendste 
is het woord bios, het minder bekende is zooè. 
Deze woorden betekenen echter niet precies 
hetzelfde. Anders gezegd: ze zijn niet 
synoniem, al vertalen we ze allebei met 
‘leven’. Het is de moeite waard ze aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. 

Bios 
Bios wordt gebruikt voor het leven als tijdelijke 
bestaanswijze in deze wereld.  

We zien deze betekenis in Lukas 8:14 (‘de 
genietingen van het leven’), 1 Timotheüs 2:2 
(‘opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle 
godsvrucht en eerbaarheid’), 2 Timotheüs 2:4 
(‘Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de 
zorgen van het leven’), en 1 Johannes 2:16 (‘de 
hoogmoed van het leven’).  

Het kan echter ook de 
materiële randvoorwaarden 
voor het leven aanduiden, 
oftewel het ‘levensonderhoud’. 
Deze betekenis komt voor in 
Markus 12:44 (‘Want allen 
hebben er van hun overvloed 
in geworpen [nl. in de schatkist 
bij de tempel], maar zij [een 
arme weduwe] heeft van haar gebrek er alles wat 
zij had in geworpen, haar hele levensonderhoud’).  

Dicht daarbij ligt de betekenis ‘vermogen’, in de 
gelijkenis van de verloren zoon in Lukas 15:12 
(‘En hij verdeelde het vermogen onder hen’) en 
vs.30 (‘Nu echter die zoon van u gekomen is, die 
uw vermogen met hoeren heeft opgemaakt…’). 
Een opmerkelijke formulering geeft Johannes in 1 
Johannes 3:17. Hij schrijft: ‘Wie nu aardse 
goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden 
en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van 
God in hem?’. ‘Aardse goederen’ is de weergave 
van wat letterlijk ‘het leven van de wereld’ is, dus 
‘dat wat voor het leven in deze wereld nodig is’.  

Ook het stamverwante werkwoord bioöo heeft 
precies de zelfde notie. In 1 Petrus 4:2 staat ‘… 
om de overige tijd in het vlees niet meer te leven 
naar de begeerten van de mensen, maar naar de 
wil van God’. 

Zooè 
Het woord zooè is meer leven in zijn activiteit en 
kracht, in relatie tot een bepaalde geestelijke 
sfeer of leefwereld die iemand kenmerkt.  

Dat wordt mooi geïllustreerd door een uitspraak 
als: ‘In Hem (d.w.z. in het Woord) was leven, en 
het leven was het licht van de mensen’ (Joh. 1:4). 
De Heilige Geest wordt door Paulus ‘de Geest 
van het leven in Christus Jezus’ (Rom. 8:2) 
genoemd, en de Heer Jezus wordt door Petrus 
als ‘de Vorst van het leven’ (Hand. 3:15) 
aangeduid. Het gaat dus om het ware leven, dat 
het tijdelijke aardse leven overstijgt, maar toch al 
binnen dat bestaan kan worden genoten.  

De Heer heeft immers gezegd: ‘Wie in de Zoon 
gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 
toorn van God blijft op hem (Joh. 3:36).  

De eerlijkheid gebiedt te melden dat dit woord 
een heel enkele keer ook voorkomt in een meer 
alledaagse samenhang. Paulus schrijft: ‘Als wij 
alleen in dit leven op Christus onze hoop 
gevestigd hebben, zijn wij de ellendigste van alle 
mensen’ (1 Kor. 15:19). Voor het bijbehorend 
werkwoord geldt dit in nog sterkere mate.  

Maar in de overgrote meerderheid van de 
plaatsen waar het zelfstandig naamwoord 
voorkomt, is dat het woord dat bij uitstek het 
eeuwige leven aanduidt, dat de Heer Jezus zelf 
als volgt definieerde: ‘En dit is het eeuwige leven, 
dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en 
Jezus Christus die U hebt gezonden (Joh. 17:3). 
Met name in het evangelie en in de eerste brief 
van de apostel Johannes treffen we een 
overvloed aan plaatsen aan waar zooè wordt 
gebruikt om het eeuwige leven aan te duiden. We 
sluiten af met 1 Johannes 5:11, waar staat: ‘En dit 
is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft 
gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon 
heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet’. 

LEVEN Gerard Kramer 
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Saul verschijnt op het toneel. Hij is de man die 
de Heer op het oog heeft om koning te worden 
over zijn volk. Hij voldoet precies aan de 
profielschets die het volk van een koning heeft 
gemaakt. Met kop en schouders steekt hij 
letterlijk boven het volk uit. Uiterlijk mag hij er 
zijn. Dit is een koning, niet zoals de volken, 
maar indrukwekkender dan die van de volken. 
De Heer sluit aan bij de wens (eis) van het volk 
en zal hem door Samuël tot koning laten zalven.  

De eerste handelingen die van 
Saul worden beschreven, 
maken duidelijk wat voor man 
hij innerlijk is. Hij krijgt van zijn 
vader de opdracht de 
zoekgeraakte ezelinnen op te 
zoeken en terug te brengen. 
Daarin faalt hij. In Spreuken 
20:10 staat: “Reeds een knaap 
laat zich door zijn handelingen 
kennen.” Het falen van de jonge 
Saul is een voorafschaduwing 
van zijn falen in de opdracht die 
God hem zal geven om zijn volk 
uit de macht van de Filistijnen 
te bevrijden (vs 16). Heel 
anders gaat het met David. 
Voordat hij koning wordt, heeft 
hij al de leeuw en de beer 
verslagen, die van de schapen wilden roven 
waar hij de zorg voor had.  

Ook het waarom van Sauls falen wordt duidelijk. 
Hij is een man die niet zelf op de gedachte komt 
om met zijn probleem naar de man Gods te 
gaan. Zijn knecht oppert die gedachte. Die weet 
tenminste dat er een man Gods is en ook dat ze 
daar net bij in de buurt zijn. Het lijkt Saul wel 
een goede gedachte, maar hij vindt dat je dan 
wel iets moet meenemen. Alsof het geld kost 
om God te raadplegen. Als ze even kijken 
waarmee ze bij de man Gods kunnen komen, 
blijkt Saul nog niets te hebben ook en is hij 
afhankelijk van zijn knecht die dan nog wat 
heeft.  

Ze gaan op weg naar Samuël. Onderweg 
moeten ze dan nog een paar meisjes 
raadplegen om te weten waar ze Samuël 
kunnen ontmoeten. Die vertellen Saul en zijn 
knecht dat Samuël op het punt staat een offer te 
brengen en met het volk te eten. Als ze vlug 
zijn, kunnen ze daar nog bij aanwezig zijn.  

Nu had de Heer intussen aan Samuël de 
mededeling gedaan dat Hij Saul naar hem toe 
zou sturen. Hieruit blijkt dat achter de schermen 
de Heer de mislukte opdracht van Saul 
gebruikte om hem bij Samuël te brengen. De 
Heer vertelt Samuël er ook bij dat Saul de man 
is die hij tot koning over zijn volk moet zalven 
als antwoord op het geroep van het volk om van 
de Filistijnen bevrijd te worden.  

Als Saul bij Samuël is 
aangekomen, geeft de Heer 
Samuël te kennen dat dit Saul is. 
Saul echter blijkt Samuël niet te 
kennen, hij heeft hem kennelijk 
nooit gezien. Geeft dat ook niet 
een blik in het innerlijk van Saul? 
Samuël was een rondtrekkende 
profeet. Maar het lijkt er niet op 
dat Saul enige belangstelling voor 
de dingen van God had. Anders 
was hij beslist eens een kijkje 
gaan nemen als Samuël ergens 
bij hem in de buurt was.  

Dan geeft Samuël Saul te kennen 
dat hij weet wat hem bezighoudt 
en dat hij hem daarover zal 
inlichten. Over de ezelinnen hoeft 
hij niet meer in te zitten, die zijn 

terecht. Vervolgens geeft Samuël in bedekte 
termen aan dat Saul al het begerenswaardige 
van Israël zal krijgen. Uit het (even bedekte) 
antwoord van Saul blijkt dat deze heeft 
begrepen wat Samuël bedoelde. Het lijkt mij dat 
Saul al enige tijd speelde met de gedachte om 
koning over Israël te worden.  

Bij de maaltijd krijgt Saul de schenkel. Dat is 
een beeld van kracht. De borst, die vaak samen 
met de schenkel bij de offers wordt genoemd, 
ontbreekt. De borst is een beeld van de liefde. 
Kracht alleen is niet voldoende om een leider in 
Gods volk te zijn (zie 2 Tim.1:7). 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 9.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

Heer, geef dat ik U betrek bij elke voorbereiding 
op een dienst voor U en mij daarin niet door 
mensen laat leiden. 

Ger de Koning 

“Ik heb acht geslagen op mijn volk, omdat zijn hulpgeroep tot Mij is 
doorgedrongen” (1 Sam. 9:16). 
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Nooit beschikte de mensheid 
over zoveel communicatie-
middelen en toch lijkt de 
eenzaamheid toe te nemen.  

Eenzaamheid is een van de 
akeligste gevoelens die een 
mens kan hebben. Het gevoel 
dat niemand van je houdt, dat 
niemand erom geeft dat je 
bestaat. Verlaten te zijn door 
geliefden, vrienden of familie. Je 
hoeft niet eens alleen te zijn om 
je eenzaam te voelen. Je kunt je 
eenzaam voelen, terwijl er veel mensen om je 
heen zijn. In de verstedelijkte wereld waarin we 
nu leven, hebben mensen nog nooit zo dicht op 
elkaar gewoond. Toch is er nog nooit zo'n grote 
afstand tussen mensen geweest. Eenzaamheid 
kan men beschrijven als een gebrek aan kwa-
litatief goede contacten waarin men zichzelf kan 
zijn. Waarin men alles kan delen. Waarin men 
aanvaard en begrepen wordt. De “van Dale” zegt 
over eenzaamheid: “ver van anderen verwijderd 
zijn, zich verlaten voelen”. 

Hieronder een gesprek met iemand op kantoor, 
die dacht, door bepaalde occulte zonden in het 
verleden, gebonden te zijn op sommige gebieden 
van zijn leven. Hij vertelde mij zijn verhaal:  

“Al in mijn jeugd heb ik weinig vrienden gekend.  
’k Werd altijd veel gepest of afgewezen op de 
lagere school. Mijn ouders waren gescheiden 
toen ik nog jong was. Ik miste mijn vader erg en 
kon niet begrijpen waarom hij weg ging. Met mijn 
moeder had ik weinig contact, ze was altijd veel 
weg. Het leek wel of ik in een cocon leefde, 
opgesloten in mijzelf. Ook op de middelbare 
school had ik weinig echte vrienden. Daar baalde 
ik vreselijk van. Op de een of andere manier 
accepteerden zij mij niet.  

Toen ik zelfstandig ging wonen en mijn loopbaan 
begon, liep het helemaal mis. Ik verdiende goed, 
maar was alleen. Tegen eenzaamheid kon ik niet 
meer en ik voelde mij ellendig. Ik moest op een of 
andere manier uit mijn isolement zien te komen. 
Door het bezoeken van cafés, bars en disco’s 
zocht ik afleiding, in drank en drugs en verkeerde 
vrienden. Ik reageerde mijn frustraties af door 
stelen, gokken en genegenheden kopen bij 
vrouwen. Ik vluchtte in stress gevende sport-
competities, zocht rust in yoga, zocht contact met 
doden (spiritisme) en andere misleidingen. 
Zelfzuchtig probeerde ik op allerlei manieren aan 
geld te komen. Ik was verslaafd aan alle wereldse 
geneugten, om maar niet die verschrikkelijke 

leegte en stilte te voelen. 
Op een dag, toen ik weer 
eens alleen zat, kwam ik 
tot de conclusie dat die 
pijnlijke leegte van een-
zaamheid nooit is opge-
houden. Het leven dat ik 
toen leidde maakte het 
alleen nog maar erger. Ik 
zocht het in verkeerde 
dingen. Ik vroeg me echt 
af wat voor zin het leven 
eigenlijk wel had. En als 
het geen zin had, wat blijft 

er dan over? Diezelfde week kreeg ik een brief in 
de brievenbus met een uitnodiging voor een 
bijbelstudiegroep. Dit vond ik wel heel frappant. Ik 
was nieuwsgierig wat zij mij te vertellen hadden 
over het leven. Ze hielden deze bijbelstudies 
gewoon aan huis en ik werd er hartelijk 
ontvangen. Die avond hoorde ik woorden die ik 
nog nooit had gehoord. Er werd heel eenvoudig 
en duidelijk gesproken over het geloof in Jezus, 
waardoor een mens behouden wordt en het 
eeuwige leven krijgt. Dat kan niemand je geven, 
ook een kerk niet, alleen Jezus Christus. Hem 
moet je aanvaarden als je persoonlijke Redder. 
Want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Hij is de enige weg om gemeenschap met God te 
krijgen. Ik begreep die avond dat ik mij moest 
bekeren van mijn zonden en Jezus moest 
aanvaarden. Hij was ook de oplossing voor mijn 
ellendige eenzaamheid.  

Het werd de grootste verandering, die ik tot dan 
toe in mijn leven had meegemaakt. Dit was niet 
een of andere opvatting of ideologie, maar een 
levende relatie met God Zelf. Ik was nu, wat de 
Bijbel noemt, een kind van God geworden, 
opnieuw geboren, een nieuwe schepping. En ik 
was niet meer alleen. Ik kreeg er een grote familie 
bij, die hetzelfde geloof deelt met mij. De Bijbel, 
waar ik vroeger geen touw aan vast kon knopen, 
werd een open boek voor me en ik kan er nu in 
lezen en het begrijpen. Steeds weer ontdek ik 
nieuwe dingen over de Heer Jezus. Ik heb nu de 
ware bron ontdekt. Het belangrijkste doel in mijn 
leven is:  “De gemeenschap met God de Vader en 
zijn Zoon Jezus Christus”. Ik kan en mag nu 
zeggen dat ik vrede en blijdschap heb ontvangen. 
Er zijn nog wel terreinen waar ik hulp bij nodig 
heb. Maar ik ben bereid alles op te ruimen en te 
leven tot eer van God”. 

Indien de Here mijn hulp niet was geweest, 
mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond 
hebben.  (Ps. 94:17-19) 

VAN DE WERKVLOER 
EENZAAMHEID 

John Bax 

Wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig (Ps. 25:16). 
Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan (Ps. 27:10).  
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Het levenseinde van David 
kunnen wij bekijken vanuit twee 
standpunten: historisch en 
typologisch. 
 
Het eerste vinden wij in 1 
Koningen 2:9, waar het laatste 
woord van de oude koning is: “(...) 
om zijn grijze haar met bloed in het 
dodenrijk te doen nederdalen”. 
Bloed op de lippen van de 
stervende krijgsman, een oorlogs-
held van zijn jeugd af (zie ook 1 
Kron. 28:3). De Filistijnen en de 
Amalekieten konden ervan ge-
tuigen. Herinneringen aan recht-
vaardige en heilige oordelen vermengen zich met 
herinneringen aan zonde, schaamte en pijn. Denk 
aan het dal van Ela, aan Ziklag, aan het juiste 
oordeel over de boodschapper van de dood van 
Saul, en de zonen van Rimmon uit Beëroth. En 
was het daarmee maar opgehouden! We her-
inneren ons eveneens de wrede moord op Uria en 
het woord van Nathan: “Gij zijt die man”. Dit alles 
werpt een trieste en sombere schaduw over al de 
overwinningen. Zeker als wij in dit vers de laatste 
woorden horen over een vijand van de koning. 

Hoe verfrissend is dan het andere beeld dat de 
Geest van God ons geeft. Namelijk de profetische 
woorden van 2 Samuël 23. Dit hoofdstuk ademt 
een heel andere sfeer. Ieder woord dat David hier 
uitspreekt, tilt ons uit boven de verhaalde feiten 
van zijn levensgeschiedenis. Het wordt een deur 
naar de hemel (Gen. 28:17). We ontdekken hierin 
de Zoon van David, die groter is dan de grote 
David zelf. Elk woord spreekt op een 
bewonderenswaardige manier van Iemand die 
groter is dan hij, van Iemand die zelfs Salomo in al 
zijn heerlijkheid overtreft. 

“Spreuk van David, de zoon van Isaï, en spreuk 
van de man die hoog geplaatst is, de gezalfde van 
Jakobs God, de liefelijke in Israëls lofzangen” (vs. 
1). Het richt onze blik naar de kribbe van 
Bethlehem, naar de woning van Nazareth, naar 
Hem, de Timmerman en de Zoon van een 
timmerman! In het Evangelie naar Lukas stelt Hij 
Zich zo aan ons voor. Hij was de Zoon van David, 
de Zoon van Isaï — onbekend onder hen die in 
purper en fijn linnen gekleed waren. Als je aan het 
hof informeerde wie Hij was, kreeg je hetzelfde 
antwoord als in 1 Samuël 17:55: “Ik weet het niet”. 
David moest dus voor zichzelf antwoorden: “Ik ben 
de zoon van uw knecht, de Betlehemiet Isaï”. Het 
was een gering huis en hij was de minste in dat 
huis. 

Zo was David, zo was ook de Heer Jezus, nederig 
van hart. Hij was de Metgezel van de armen van 
de kudde. “De vossen hebben holen en de vogels 

van de hemel nesten, maar de 
Zoon des mensen heeft geen 
plaats waar Hij Zijn hoofd kan 
neerleggen” (Luk. 9:58). Een 
kostbare en onuitsprekelijke 
genade! De Metgezel van God 
vernederde Zichzelf tot de laagste 
plaats. Hij daalde af tot de laagste 
positie. Dit alles wekt de 
genegenheid op van het nieuwe 
leven. Wij kijken naar Zijn voeten, 
bedekt met het stof van de 
wegen, de vermoeide Persoon, 
het misvormde aangezicht van de 
door God Geliefde. Christus werd 
evenals David vervolgd als ‘een 

veldhoen op de bergen’ (1 Sam. 26:20). 

Lukas de evangelist is echter ook Lukas de 
historicus, die ons in Handelingen 1 de nederige 
Zoon van Isaï voorstelt als de verheven Heer. Hij 
heeft Zichzelf vernederd en heeft de gestalte van 
een Slaaf aangenomen. Hij is neergedaald tot in 
de dood, gehoorzaam aan de wil van de Vader. En 
toen Hij het laagste punt van Zijn heilige 
vernedering had bereikt, is Hij uit de doden 
opgewekt door de heerlijkheid van de Vader (Rom. 
6:4). Zijn verhoging is ook heerlijk, want God heeft 
Hem gesteld boven alle gezag en overheid en 
kracht en heerschappij, boven alle naam die 
genoemd wordt in deze eeuw en in de 
toekomende eeuw (Ef. 1:21). De scepter van het 
koningschap is in Zijn hand. Hij zit op de troon in 
luisterrijke heerlijkheid, aan de rechterhand van de 
Majesteit in de hoge. Hij is niet langer de verachte 
Nazireeër. Petrus verkondigt: “God heeft Hem 
zowel tot Heer als tot Christus gemaakt, deze 
Jezus die u hebt gekruisigd” (Hand. 2:36). 

Hij, die eenmaal veracht maar nu verhoogd is, is 
ook de Gezalfde van Jakobs God. Hij is het 
Middelpunt en het Doel van alle raadsbesluiten 
van God ten aanzien van Israël, de volken en de 
hemelse Gemeente. David sprak over de Koning 
en zijn hart trilde werkelijk van blijde woorden (Ps. 
45:1). David zelf was gezalfd met de oliehoorn van 
Samuël. Maar nu gaat de Gezalfde van Jakobs 
God in een visioen aan Davids geest voorbij. 
David ziet nu vooruit zoals Abraham naar de grote 
dag van Zijn heerlijkheid. Hij heeft Hem gezien, die 
zowel Davids Zóón als Davids Héér is. Hij die de 
Overste van de koningen van de aarde is (Op. 
1:5), die troont als Koning in eeuwigheid (Ps. 
29:10). Hij die de sleutel van David heeft (Op. 3:7), 
die zal vragen en die de volken als Zijn erfdeel zal 
ontvangen (Ps. 2:6,8). 

Het volgende woord van de stervende David voert 
ons naar een andere heerlijkheid van Christus. 
David moet op deze manier de wegen van Gods 
regering bekendmaken. Wij vinden hem hier als de 

DE LAATSTE WOORDEN VAN DAVID 

Uit de Bible Treasury (door H.N.) 

D
E
 L

IE
F
E

L
IJ

K
E
 I

N
 I

S
R

A
Ë

L
S
 L

O
F
Z

A
N

G
E

N
 



“Rechtstreeks” Jaargang 2, Nr. 2 februari 2005 

9 

liefelijke in Israëls lofzangen. David heeft veel 
gezegd en gezongen in deze liefelijke psalmen en 
lofzangen. Maar Hij heeft nooit klanken laten 
horen, die te vergelijken waren met dat wat over 
de lippen van de Heer Jezus kwam. De Heer sprak 
woorden van genade, liefde en medelijden. Helaas 
was het hart van Israël verhard en waren hun oren 
hardhorend geworden. Zij waren koud en onver-
schillig, en zelfs wantrouwend toen zij de stem 
hoorden van Hem, die sprak zoals nog nooit een 
mens gesproken had (Joh. 7:46). Horend hoorden 
zij toch niet. Zo zweeg de stem in het midden van 
het volk en moest de liefelijke Psalmist Zich hullen 
in een rouwkleed in plaats van een lofgewaad 
(Jes. 61:3). Christus sprak een treffende weeklacht 
over de opstandige stad uit: “Jeruzalem, Jeru-
zalem (…) hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen 
bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens 
onder haar vleugels, en u hebt niet gewild” (Luk. 
13:34). Hij keerde Zich bedroefd af van de stad die 
de “vreugde der ganse aarde was” (Ps. 48:3). Hij 
verliet haar en liet haar achter Zich. Jeruzalem was 
vanaf dat moment niet meer beschermd door de 
schaduw van Zijn eeuwige vleugels.  

Spoedig daarna werd Zijn stem tot zwijgen 
gebracht op de heuvel Golgotha, om op de 
heerlijke morgen van de opstanding weer tot leven 
te worden geroepen, nadat de banden van de 
dood waren verbroken. Hij heeft nu Zijn plaats 
ingenomen aan Gods rechterhand, maar tegelijk 
ook te midden van Zijn broeders op aarde. Wij 
beseffen enigszins wat voor gezelschap dat is, 
maar toch schaamt Hij Zich niet ons zo te noemen 
(Hebr. 2:11). Zijn stem laat zich opnieuw horen. 
Niet om een opstandige en verdorven natie te 
roepen. Maar in het midden van de Gemeente 
bezingt Hij Gods lof. Wij hebben het voorrecht mee 
te mogen zingen in dit hemelse koor en te 
antwoorden zoals Maria dit deed. Wij brengen als 
Zijn broeders Hem de heerlijkheid vanwege Zijn 
grote overwinning. Maar dit is haast al een hemels 
gebeuren. De Geest van God zegt ons dat 
hetzelfde zal plaatsvinden door een grote lofzang 
die voortkomt uit een grote gemeente (Ps. 22:26). 
Israël zal Hem namelijk prijzen in de grote 
gemeente in het duizendjarig rijk. Met heilige 
aanbidding en reine offeranden zal Zijn 
waardigheid verkondigd worden. 

Toch wordt Hij ons opnieuw voorgesteld als het 
instrument van Goddelijke mededelingen: “De 
Geest des Heren spreekt door Mij, Zijn woord is op 
Mijn tong” (vs. 2). Ook in Handelingen 1:2 lezen wij 
dat de Heer Jezus door de Heilige Geest aan de 
door Hem gekozen apostelen bevelen heeft 
gegeven. Inderdaad, zolang Hij op aarde 
rondwandelde, was Hij altijd de nederige en 
afhankelijke Mens. Hij werd geleid door God in elk 
woord en in elke daad, zodat alles wat Hij deed de 
directe uitvoering was van wat de kracht van de 
Geest wilde dat gedaan werd. Niet alleen sprak de 
“Geest des Heren” door Hem, maar ook de “God 
van Israël” en de “Rots van Israël” (vs. 3). Het 
geloofsoog wordt hier gericht op de ware 
eigenschappen van Hem die over alle dingen zal 
regeren, wiens Koninkrijk geen einde zal hebben. 

Laten wij daarbij opmerken dat God altijd de “Rots 
van Israël” is. Het volk heeft ontzaglijk gefaald, de 

toorn is over hen gekomen tot nu toe. Maar de 
genadegaven en de roeping van God zijn 
onberouwelijk (Rom. 11:29). Israël zal in de 
toekomst rust en verkwikking vinden in Hem, die 
als “de schaduw van een machtige rots” in een 
dorstig land zal zijn (Jes. 32:2). De karakter-
eigenschappen van Degene die over de mensen 
zal heersen tot hun voordeel en tot heerlijkheid van 
God zijn als volgt: 
•  Gerechtigheid 
•  Gehoorzaamheid 
•  Afhankelijkheid 

Het zijn eigenschappen die alleen gevonden 
worden in Hem die gekomen was, niet om Zijn wil 
te doen maar de wil van Hem die Hem gezonden 
had. “Een rechtvaardige Heerser over de mensen, 
een Heerser in de vreze Gods”. Saul heerste voor 
zichzelf. David en Salomo heersten in hun 
glorietijd zonder dat iemand in de hele 
geschiedenis van de koningen van Israël hen kon 
evenaren. Maar zij moesten hun aangezicht met 
schaamte bedekken en het erkennen met de 
woorden van de verootmoedigde koning: “Maar 
niet mijn huis alzo bij God” (vs. 5). Dus keren wij 
ons af van David zelf. Wij kijken naar Hem, die 
geen begin van dagen noch einde van leven heeft 
(Hebr. 7:3). Christus heeft een koninklijk 
priesterschap naar de orde van Melchizedek. 

David beschrijft hier de groeiende schoonheid van 
het Koninkrijk onder de regering van Hem die 
alleen waardig is. Hetgeen hij beschrijft is werkelijk 
wondermooi: “Hij is als het morgenlicht bij het 
opgaan der zon, een morgen zonder wolken: door 
de glans na de regen spruit jong groen uit de 
aarde” (vs. 4). Een zuiver Licht zal schijnen op de 
aarde, die nu dor en droog is. De woestijn zal 
bloeien als een roos, lezen wij in Jesaja 35:1. “Zie, 
een Koning zal regeren in gerechtigheid en 
vorsten zullen heersen naar het recht; en ieder van 
hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en 
als een toevlucht tegen de stortbui, als 
waterstromen in een dorre streek, als de schaduw 
van een machtige rots in een dorstig land” (Jes. 
32:1-2). Op die manier zal er een schuilplaats, 
verkwikking en rust in Hem worden gevonden. “Hij 
zij als de regen die neerdaalt op het grasland, als 
regenbuien die de aarde besproeien. In zijn dagen 
bloeie de rechtvaardige en grote vrede, totdat er 
geen maan meer is. Hij heerse van zee tot zee, 
van de Rivier tot de einden der aarde (...) Zijn 
naam zij voor altoos, zolang de zon er is, bloeie 
Zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee 
zegenen, Hem gelukkig prijzen” (Ps. 72:6-8;17). In 
het licht van zo’n schitterend vooruitzicht kunnen 
wij ook eraan toevoegen: “Geloofd zij de Here 
God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. 
En geloofd zij Zijn heerlijke naam voor eeuwig, en 
Zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen, 
ja, amen. De gebeden van David, de zoon van 
Isaï, zijn ten einde” (Ps. 72:18-20). 

Alles is nu lof en aanbidding, wanneer David 
ingaat op de zegeningen van die regering. Toen 
dat visioen zijn gedachten vervulde, kon hij met 
godsvrucht en vuur zeggen: “Dat is al mijn heil en 
al mijn genot!” Wij kunnen onszelf afvragen: 
Hebben wij hetzelfde vurige verlangen dat hem 
vervulde en dat Davids diepste gevoelens raakte? 
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Doelstelling 

‘Rechtstreeks’ is een maandblad voor 
evangelisatie en geloofsopbouw. De Apostel 
Petrus schreef aan de gelovigen destijds: ‘…
groeit op in de genade en kennis van onze 
Heer en Heiland Jezus Christus’ (2 Petr. 3:17 
en 18). Vanuit de overvloed aan geestelijk 
voedsel in Gods Woord willen we graag op deze 
wijze iets uitdelen aan anderen. 

Elektronisch magazine 

‘Rechtstreeks’ is een elektronisch blad, dat u 
gratis kunt ontvangen, wanneer u zich aanmeldt  
per e-mail op info@oudesporen.nl  

Maandelijks ontvangt u dan dit blad in PDF 
formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma van 
Adobe) te lezen. ‘Rechtstreeks’ afmelden kan 
ook per e-mail. Reeds gepubliceerde nummers 
van ‘Rechtstreeks’ zijn te downloaden op de site 
www.oudesporen.nl  

Medewerkers:  

John Bax; Hugo Bouter; Ger de Koning; Andries 
Loos; Jan-Paul Spoor.  

Verantwoording 

Naast de verantwoordelijkheid die elke auteur 
heeft voor de artikelen die hij schrijft, is de 
redactie verantwoordelijk voor publicatie ervan. 
Dit houdt niet in, dat de redactie het noodzake-
lijkerwijs 100% eens is met alle gedachten die 
de auteur in zijn artikelen uit. De lezer wordt 
aangeraden te doen wat 1 Thessalonica 5:21 
ons leert. 

Copyright 

Alle artikelen zijn alleen voor privé-gebruik 
bedoeld. U kunt ze ook zonder te vragen privé 
verspreiden. Wanneer u artikelen wilt afdrukken 
en uitgeven op commerciële wijze of ze wilt 
publiceren op internet, is dit alleen mogelijk na 
schriftelijke toestemming van de redactie. © Van 
de artikelen die in ‘Rechtstreeks’ gepubliceerd 
worden, liggen de publicatierechten bij de 
diverse auteurs. 

Correspondentie 

Vragen, opmerkingen, schriftelijke bijdragen 
kunt u zenden aan het redactieadres. 

Redactieadres: 

Gouwestraat 20 
4388 RC Oost-Souburg Nederland 
Telefoon: (0118) 467462 
E-mail: info@oudesporen.nl 
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En als de tijd nog niet is aangebroken, hebben 
wij dan de volharding om Hem te blijven 
verwachten? Hoewel de nieuwe aarde nog niet 
uitspruit, leven wij als deelgenoten in het 
Koninkrijk en de volharding in Jezus? Dan zijn wij 
als het ware in het gezelschap van de geliefde 
Johannes op het eiland Patmos (Op. 1:9). Dan 
zullen wij in staat zijn de tegenstand, het geweld 
en de verdrukking hun gang te laten gaan, totdat 
Hij komt. Dan zullen de kinderen van Belial het 
gewicht voelen van Zijn rechtvaardig oordeel (vs. 
6). Want door de adem van Zijn mond en door de 
verschijning van Zijn komst (2 Thess. 2:8) zal Hij 
uit Zijn koninkrijk wegdoen alle ergernissen en 
hen die de ongerechtigheid bedrijven (Matt. 
13:42). 

Het wegwerpen van de doornen, de niets-
waardigen, spreekt van de rechtvaardige toorn 
tegen hen die God niet kennen en tegen hen die 
het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet 
gehoorzamen (2 Thess. 1:8). Wanneer de 
machtige Overwinnaar zal neerdalen met Zijn 
blinkend zwaard en Zijn heerlijke majesteit, met 
de dag der wraak als doel (Jes. 63:4). Met Hem 
zullen de heerscharen in de hemel zijn (Op. 
19:14). Deze tienduizenden van Zijn heiligen zijn 
met Hem, want “dit is de luister van al Zijn 
gunstgenoten. Hallelujah!” (Ps. 149:9). 

Wij kunnen ons afvragen wat de reden is van het 
feit dat de namen van de vrienden en helden van 
David verbonden zijn met de profetische 
woorden die hij hier uitspreekt. Wijst ons dat niet 
op het Koninkrijk waar openlijk allen worden 
erkend omdat zij de Geliefde kennen? Naar hen 
die de aarde verworpen hadden? En hun die 
wandelden in hemelse gemeenschap met Hem in 
de tijd dat de zonen van Belial machtig waren? 
Richt dat ons oog niet naar de tijd dat de 
rechtvaardige Rechter zal oordelen? Wanneer Hij 
de kroon des levens (Op. 2:10; Jak. 1:12), der 
heerlijkheid (1 Petr. 5:4), en der gerechtigheid (2 
Tim. 4:8), zal uitdelen? Als Hij zal uitspreken het 
“wel gedaan, goede en getrouwe slaaf”? 
Wanneer ieder zijn lof zal ontvangen van God (1 
Kor. 4:5)? Wanneer zij die nu lijden, dan zullen 
heersen — mede-erfgenamen zullen zijn en 
verheerlijkt zullen zijn met Christus? Als dat zo is, 
moeten wij ons dan niet “beijveren onberispelijk 
en onbevlekt bevonden te worden voor Hem in 
vrede” (2 Petr. 3:14)? “In de verwachting van de 
gelukkige hoop en verschijning van de 
heerlijkheid van onze grote God en Heiland, 
Jezus Christus” (Tit. 2:13). Hij is de ware Zoon 
van Isaï, de Man die hoog is opgericht, de 
Lieflijke in Israëls lofgezangen, de Gezalfde van 
de God van Jakob. Hij zal het lichaam van onze 
vernedering veranderen in gelijkvormigheid aan 
het lichaam van Zijn heerlijkheid (Fil.3:21). 
 

Colofon 



Als iemand u deze vraag zou stellen, wat 
zou u daar dan op antwoorden? Ongetwijfeld 
zijn er veel invloeden, die vandaag bezig zijn 
het gezinsleven te ruïneren. Vier daarvan 
komen mij voor als de gevaarlijkste. Elk 
daarvan is zo geniepig, dat slechts weinig 
mensen ze herkennen, totdat ze er opmerk-
zaam op gemaakt worden. Als dat gebeurt, 
geven ze direct toe dat dit juist is. Ziet u dit 
ook zo? De eerste van deze vier ‘terroristen’ 
geven wij hieronder weer. Zo de Heer wil 
komen de andere in volgende maanden in 
‘Rechtstreeks’ ter sprake. 

Terrorist ‘Drukte’ 

Om iets te maken dat van blijvende waarde 
is, heb je veel tijd, inspanning, uitgaven en 
betrokkenheid nodig. Wat is waardevoller 
dan ons gezin? Het is een triest feit, dat we 
vaak  eenvoudigweg te druk zijn om een 
solide gezin op te bouwen. Onze agenda 
bepaalt ons leven. Deze onbekwaamheid 
om ons dagelijks leven in overeenstemming 
te brengen met de goddelijke orde heeft een 
verwoestende uitwerking. Drukte kan ons 
gezinsleven compleet terroriseren. Wij weten 
vaak niet hoe we ‘nee’ moeten zeggen. 
Minder belangrijke dingen verdringen 
voortdurend de zaken die van werkelijk 
belang zijn. Hobby’s, sportverenigingen, 
functies, onze carrière en zelfs gemeen-
telijke activiteiten beroven ons van waarde-
volle tijd en energie, die wij zouden moeten 
investeren in de opbouw van een gezond 
gezin voor Gods aangezicht. 

Vaak is drukte een heimelijke vlucht – een 
spitsvondige afleidingsmanoeuvre om taken 
te ontlopen waarmee wij niet graag gecon-
fronteerd worden. Maar of het nu een vlucht 
of een afleidingsmanoeuvre is, in de regel is 
het een terroristische aanslag! Drukte is 
overigens het kenmerk van onze rusteloze 
tijd. Op de een of andere manier 
beschouwen wij onze volgepropte agenda 
als het bewijs van succes of gewichtigheid, 
wat alleen maar bewijst, hoe verwrongen 
ons aanvoelen geworden is. Wat wij 

werkelijk nodig hebben is te leren, hoe wij 
het leven rustiger kunnen laten verlopen en 
uit te vinden wie we eigenlijk zijn, waarom 
wij hier zijn, hoe het gaat met ons gezin en 
wat voor God werkelijk belangrijk is. 

Bij een niets ontziende carrièrestrijd heb je 
misschien op die plek succes. Echter de 
grote verliezer is het gezin.  

Wat zegt Gods Woord hierover?  ‘Laat af en 
weet dat Ik God ben,’ (Ps. 46:11; dit 
betekent: houd op met dat gevecht!). En in 
Jesaja 30:15 lezen wij: ‘Door bekering en 
rust zoudt gij gered worden, in stilheid en 
vertrouwen zou uw sterkte zijn – maar gij 
hebt niet gewild…’ Prediker 4:6 geeft een 
kernachtige tegenstelling weer: ‘Beter is een 
handvol rust, dan beide vuisten vol zwoegen 
en najagen van wind.’ En Jeremia zegt het in 
Klaagliederen 3:26 ‘goed is het in stilheid te 
wachten op het heil des Heren.’ Tot slot ‘…
maar wie de Here verwachten, putten 
nieuwe kracht’ (Jes.40:31). 

Het kost tijd een goede relatie met de Heer 
op te bouwen. Haast is daarbij ondenkbaar. 
Evenzo is er tijd nodig een stevige gezins-
relatie op te bouwen, die ondanks de pro-
blemen en druk van het leven in stand 
houdt. Er zijn veel voorbeelden in Gods 
Woord, waar vaders die zich door drukte 
lieten terroriseren ‘afgingen’; zie bijvoorbeeld 
2 Koningen 4:18 en 19. Het antwoord van 
deze vader was: ‘breng hem naar zijn 
moeder’. Moeders zijn soms even druk als 
de vaders. Veel moeders hebben een baan 
en in veel gevallen kan het niet anders. Zijn 
we ons echter bewust van het feit, dat drukte 
een terrorist kan zijn onder ons eigen dak? 

Vernielt drukte uw gezin? Als dat het geval 
is, hebt u het nodig alleen te zijn met God. 
Overweeg de dingen die u drijven ernstig en 
verplicht uzelf om uw prioriteiten naar Gods 
wil opnieuw vast te leggen. Dan kan terrorist 
‘drukte’ niets meer beginnen. 

 
(vrij naar J. Palmer Grace & Truth) 
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Het is van groot belang om onze plaats in te 
nemen bij het kruis van Jezus, te staan aan 
de voet van het kruis, zoals Maria en 
Johannes dat deden (Joh. 19:25-26). Er is 
veel dat wij dan kunnen leren. Wij zien Hem 
daar in de eerste plaats hangen als de 
Zondendrager, als Degene die voor onze 
zonden gestorven is. Hij heeft immers onze 
zonden gedragen in Zijn lichaam op het 
hout (1 Petr. 2:24).  

Maar op het kruis is Hij ook voor ons tot 
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 
gerechtigheid van God in Hem (2 Kor. 
5:21). Het zondeprobleem, het vraagstuk 
van de macht die de zonde over ons 
uitoefende, is daar op het kruis definitief tot 
een oplossing gebracht. Door Christus' offer 
voor de zonde, is de zonde in het vlees 
veroordeeld (Rom. 8:3). Door het kruis zijn 
wij dus niet alleen verlost van onze zonden, 
maar ook van de macht van de zonde. Wij 
zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde 
en de dood, en wij wandelen nu als 
gelovigen in de kracht van de Heilige Geest 
(Rom. 8:2,4). Ons zondige vlees is in de 
dood van Christus veroordeeld en het heeft 
daar voorgoed zijn einde gevonden. De 
oude mens is met Christus gekruisigd, 
opdat het lichaam van de zonde 
tenietgedaan zou worden en wij niet langer 
slaven van de zonde zouden zijn (Rom. 
6:6). 

Het kruis bepaalt dus in belangrijke mate de 
positie van de christen. Bij het kruis leren 
wij ook dat wij zijn vrijgemaakt van de wet, 
doordat wij voor de wet gestorven zijn en nu 
een Ander toebehoren, namelijk Hem die uit 
de doden is opgewekt (Rom. 7:4-6). Dat 
betekent niet dat een christen wetteloos is, 
want hij staat onder de wet van Christus. 
Een christen is wettelijk aan Christus 
onderworpen en hij vervult ook de ‘wet van 
Christus’ (1 Kor. 9:21; Gal. 6:2).  

Christus Zélf is onze leefregel geworden en 
door Zijn Geest stelt Hij ons ook in staat 
aan deze hoge maatstaf te voldoen. De wet 
van de Sinaï eiste dat de Israëliet zijn 
naaste zou liefhebben als zichzelf, maar de 
wet van Christus — de wet van de liefde — 
vraagt dat wij onszelf helemaal wegcijferen 
en dat wij evenals Christus zelfs ons leven 
voor de broeders zullen inzetten (1 Joh. 
3:16).  

Wanneer wij de Brief aan de Galaten lezen, 
dan zien wij hoe het kruis onze verhouding 
(1) tot de wet, (2) tot het eigen zondige 
vlees en (3) tot de wereld waarin wij leven 
fundamenteel veranderd heeft (Gal. 2:19-
20; 5:24; 6:14). Wij zijn aan de wet 
gestorven om voor God te leven. Wij 
hebben het vlees met de hartstochten en de 
begeerten gekruisigd. De gelovige is ook 
voor de wereld gekruisigd, want het kruis 
betekende de veroordeling van de wereld 
en van de machten die haar beheersen 
(Joh. 12:31; 16:11; Kol. 2:14-15).  

Door het kruis is tevens de grondslag 
gelegd voor de verzoening, niet alleen van 
Gods kinderen, maar van alle dingen in de 
hemelen en op de aarde (Kol. 1:20-22). De 
schepping zal tot God worden 
teruggebracht door het bloed van Christus' 
kruis. 

STAAN BIJ HET KRUIS VAN JEZUS 
Hugo Bouter 

“Bij het kruis van Jezus nu stonden Zijn moeder en de zuster van Zijn moeder,  
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag,  

en de discipel die Hij liefhad daarbij zag staan…” (Joh. 19:25-26). 
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Het volgen van de Heer Jezus is niet mogelijk 
zonder kruisdragen. Wat betekent dat? De Heer 
Jezus had dat al eerder aangegeven (Matt. 
16:24-28; Marc. 8:34vv.; Luc. 9:21vv.). Hij zou 
veel moeten lijden en verworpen worden door 
de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. 
Hij zou worden overgeleverd aan de volken en 
worden gedood, en het was de smadelijke 
kruisdood die Hij zou ondergaan van de kant 
van de Romeinse bezetter. Kruisiging was een 
in die dagen veelvuldig toegepaste, zeer wrede 
executiemethode. Wie iemand met een kruis (d.
w.z. de dwarsbalk daarvan) zag lopen, wist dat 
zo iemand een ter dood veroordeelde was, die 
zijn laatste gang maakte naar de plaats waar hij 
zou sterven en waar de verticale kruisbalk al 
klaar lag of stond.  

Het volgen van de Heer impliceert een 
volstrekte overgave van zichzelf, ‘zichzelf 
verloochenen’ en ‘dagelijks zijn kruis opnemen’. 
Zelfverloochening is niet populair, het is het 
tegendeel van eigenliefde en zelfzucht (vgl. 2 
Tim. 3:2). En kruisdragen heeft te maken met 
het volgen van een Heer en Heiland, die door 
deze wereld verworpen en ter dood is gebracht. 
Zijn kruis moet óns kruis worden, het is niet 
slechts hét kruis in algemene zin. Wij moeten 
ons leren identificeren met de Gekruisigde en 
leren roemen in Zijn kruis (Gal. 6:14). Hij is 
verworpen, dus ik ben verworpen. Hij is 
gekruisigd, dus ik ben gekruisigd. Hij is aan de 
wereld gestorven, dus ik ben aan de wereld 
gestorven. Met het woord ‘dagelijks’ wordt 
duidelijk gemaakt dat het niet om een eenmalig 
gebeuren gaat. Iedere dag opnieuw moeten wij 
het leren verwerkelijken dat wij zijn verbonden 
met de verworpen en gekruisigde Heer; alleen 
zó kunnen wij Hem werkelijk navolgen (Rom. 

8:36; Gal. 2:20; 1 Kor. 15:31). Het kruis 
opnemen en (ver)dragen, is dus onze opdracht 
als discipelen (Hebr. 12:1-3). In de opgestane 
Heer vinden wij kracht om daarin te volharden. 

Simon van Cyrene werd gedwongen het kruis 
op zich te nemen en het achter Jezus aan te 
dragen, als christenen doen wij het vrijwillig. Het 
was inderdaad het kruis van Jezus, maar het 
werd om zo te zeggen nu zijn eigen kruis. 
Simon droeg het achter Hem aan op de weg 
naar Golgotha. Dit is een illustratie van wat 
discipelschap inhoudt. Aanvankelijk had de 
Heer Zelf Zijn kruis gedragen (Joh. 19:17). Dat 
nu iemand anders werd geprest het van Hem 
over te nemen, geeft aan dat de Heer — na 
alles wat Hij al had doorgemaakt — bezweek 
onder de zware last van de kruisbalk.  

Deze nieuwe ‘discipel’ van de Heer was 
afkomstig uit Cyrene, een Noordafrikaanse 
havenstad gelegen in het huidige Lybië. Er 
waren vele Joden uit  de Diaspora aanwezig in 
Jeruzalem ter gelegenheid van het Paasfeest, 
en velen waren ook daar woonachtig (Hand. 
2:5,10). Zij hadden er zelfs een synagoge 
(Hand. 6:9). Simon kwam van het platteland, 
‘van het veld’, waarschijnlijk omdat hij buiten de 
stad had overnacht. Mogelijk was hij op weg 
naar de tempel voor het morgengebed om 
negen uur (vgl. Hand. 3:1). Hij was dus niet 
aanwezig geweest bij de veroordeling van de 
Heer en had niet ingestemd met de eis van het 
volk dat Hij moest worden gekruisigd. Simon 
werd echter door de soldaten gedwongen een 
‘volgeling’ van de Heer te worden. De evangelist 
Marcus lijkt ervan uit te gaan dat de lezers 
Simon en zijn zonen kenden. Simon is dus later 
van harte een volgeling van de Gekruisigde 
geworden. Vermoedelijk heeft hij erbij gestaan 
toen het kruis werd opgericht en de Heer werd 
verhoogd aan het hout. Heeft hij toen al oog 
gekregen voor de betekenis van het lijden van 
de Man van smarten? 

SIMON VAN CYRENE - 
KRUISDRAGEN ACHTER JEZUS 

“En zij dwongen een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene die van het veld kwam, de vader 
van Alexander en Rufus, om Zijn kruis te dragen” (Marcus 15:21). 

“En toen zij Hem wegleidden, hielden zij een zekere Simon van Cyrene aan, die van het veld kwam, 
en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen” (Lucas 23:26). 

Hugo Bouter 
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De moord op de beide getuigen in Jeruzalem 

In deze tijd vindt een andere gebeurtenis plaats, 
die we niet willen overslaan. God zal in de 
donkere tijd van de heerschappij van het beest 
(de Romeinse overheerser) en de antichrist een 
helder getuigenis van zijn rechten in Jeruzalem 
in stand houden, doordat hij twee getuigen met 
speciale kracht toerust (Openb. 11:3–11). Deze 
beide getuigen zullen tijdens de gehele duur 
van de laatste 3 1/2 jaar profeteren. Als 
vijanden hen willen aanvallen, worden ze 
gedood. Daarnaast hebben beide getuigen 
macht de hemel te sluiten, zodat het niet regent; 
ze kunnen water in bloed veranderen en de 
aarde naar eigen inzicht met plagen treffen. 
Uiteindelijk voert het beest oorlog met hen en 
doodt hen.  

Daarmee is overigens een eind gekomen aan 
de 3 1/2 jaar van de grote verdrukking. De dode 
lichamen van de beide getuigen zullen drie en 
een halve dag openlijk te zien zijn. Velen die ze 
zien, zullen zich over hun dood verheugen. 
Maar dan staat er: “En na de drie en een halve 
dag kwam de levensgeest uit God in hen en ze 
gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel 
op hen, die hen aanschouwden. En zij hoorden 
een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: 
Kom hier op! En zij stegen op naar de hemel in 
de wolk, en hun vijanden aanschouwden 
hen” (Openb. 11:11, 12). God heeft de getuigen 
gedurende de tijd van verdrukking bewaard; nu 
bekroont Hij hun trouwe getuigenis met hun 
opstanding en opname in de hemel. Dit 
veroorzaakt angst en schrik bij hun vijanden. De 
opstanding van de twee getuigen wordt 
begeleid door een grote aardbeving waarbij 
7000 mensen de dood vinden. 

De slag in Harmagedon 

Nu keren we terug naar Harmagedon. Het 
vermoorden van de twee getuigen is de laatste 
handeling die ons van het beest wordt 
meegedeeld. Intussen hebben het beest, de 
valse profeet en de tien koningen van Europa 
met hun legers zich in Harmagedon verzameld. 
Daar worden ze nu allemaal door Christus Zelf 
vernietigd, waarbij Hij door hemelse gelovigen 
en engelen wordt begeleid. Dat lezen we in 
Openbaring 19:11–14 en 19–-21. 

Aan de vernietiging van deze strijdkrachten 
zullen geen aardse troepen deelnemen. 
Christus Zelf oefent het oordeel uit samen met 
de verheerlijkte gelovigen en Zijn engelen (vgl. 
2 Thess. 1:7–10; Zach. 14:5). De heerser van 
Europa en de koning van Israël, de Antichrist – 
hier de valse profeet genoemd –, worden 
zonder enige vorm van proces in de vuurzee 
geworpen, de oorspronkelijk voor de duivel en 
zijn engelen (demonen) bereide plaats (Mat. 
25:41). De duivel zelf, die aan het begin van het 
vrederijk voor duizend jaar in de afgrond is 
geworpen met zijn engelen, zullen pas duizend 

 jaar later, na het vrederijk, daar belanden 
(Openb. 20:10). 

De koningen van Europa en hun strijdkrachten 
zullen ook volledig vernietigd worden en de 
dode soldaten zullen de vogels van de hemel tot 
voer dienen – bepaald geen roemrijk eind voor 
soldaten! 

Oordeel over de koning van het Noorden 

We hebben al in Daniël 11 gezien dat de koning 
van het Noorden zich na zijn terugtrekking uit 
Egypte met zijn legers tussen de Middellandse 
Zee en Jeruzalem zal vestigen. Daar zal hij, 
zonder dat iemand hem helpt, aan zijn eind 
komen. Het is mogelijk dat Joël 4:12–17 naar 
deze gebeurtenis verwijst. 

Het dal van Josafat ligt in de directe nabijheid 
van Jeruzalem. Hier zal een grote slachting 
plaatsvinden. Het kan echter ook zijn dat de 
koning van het Noorden met zijn legers 
helemaal geen gelegenheid meer heeft om zo 
dicht bij Jeruzalem te komen, omdat hij voordien 
al verslagen is en dat het hier om het verslaan 
van de legers van andere buurstaten van Israël 
gaat. Het is in ieder geval duidelijk dat door de 
komst van de Heer Jezus de ene na de andere 
vijand op de knieën wordt gedwongen. En bij 
deze oorlogen zal de Heer niet meer alleen zijn. 
Maar Hij zal de vijanden samen met zijn volk 
Israël verslaan, wat uit Zacharia 12:4–9 
opgemaakt kan worden. 

Er staat dat de Heer Zelf eerst de legers van de 
tegenstander zal verzwakken, doordat Hij de 
paarden met schuwheid en blindheid en de 
soldaten met waanzin slaat. Daarna wordt een 
onderscheid tussen de vorsten van Juda en de 
inwoners van Jeruzalem gemaakt: de inwoners 
van Jeruzalem zullen de vorsten van Juda te 
hulp komen; jaloersheid uit het verleden speelt 
dan geen rol meer. God zal de vorsten een 
buitengewone militaire kracht verlenen, zodat zij 
de volken aan hun rechter- en linkerzijde zullen 
neerwerpen en daarmee Jeruzalem voor de 
uiteindelijke verovering behoeden. Het gevaar 
van de volledige vernietiging van Jeruzalem is 
daarmee verdwenen; de inwoners van 
Jeruzalem kunnen in de stad blijven wonen. 
God zal eerst de inwoners uit de omgeving van 
Jeruzalem te hulp komen, zodat het koningshuis 
en de bewoners van Jeruzalem zich niet boven 
hen verheffen.  

Uiteindelijk is het echter de Heer Zelf die de 
inwoners van Jeruzalem bewaart. De zwakste 
inwoner van de stad zal zijn als David, die een 
grote krijgsheld was. Het koningshuis zal in die 
tijd als God Zelf zijn, dat betekent dat God het 
koningshuis met Zijn kracht uitrust; de Engel 
van de Heer is Christus, de door God 
gezondene, de volmaakte Representant van 
God, God Zelf (vgl. Jes. 9:5). In vers 9 staat: 
“Te dien dage zal Ik [God!] zoeken te verdelgen 
alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.” 

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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‘Verlegen zijn’ en ‘ten einde raad zijn’ is voor 
ons gevoel niet precies het zelfde. Beide 
begrippen kunnen echter weergaven zijn van 
het zelfde Griekse woord, namelijk aporeoo. 

Om dit woord goed te begrijpen moeten we 
eerst naar de basis ervan, het woord poros. Dit 
woord betekent oorspronkelijk ‘gat’, ‘doorgang’, 
‘uitweg’, vandaar ook het verwante ‘voorde’, dat 
is een oud woord voor een doorwaadbare 
plaats. Dat horen we nog in plaatsnamen als 
Coevorden, Oxford, Ochsenfurt en de 
Bosporus:  deze vier namen betekenen het 
zelfde, namelijk ‘doorwaadbare plaats voor 
runderen’.  

Het woord poros  komt in het Griekse Nieuwe 
Testament niet voor, maar wel het al genoemde 
woord aporeoo. Dat begint met het 
ontkennende voorvoegsel a-, gevolgd door een 
werkwoord waarin duidelijk poros te herkennen 
valt, poreoo. Het hele woord betekent dus 
letterlijk ‘er geen gat in zien’, ‘geen uitweg 
weten’, ‘radeloos zijn’, of, om een uitdrukking 
van mijn schoonmoeder te gebruiken, ‘ergens 
geen doorzicht in zien’.  

In de Telosvertaling van het Nieuwe Testament 
is gekozen voor de vertaling ‘in verlegenheid 
zijn’, ‘in twijfel zijn’, ‘geen uitweg zien’, ‘ten 
einde raad zijn’. 

Aporeoo 

We lopen de plaatsen langs waar dit werkwoord 
voorkomt. 

• ‘en toen hij (= Herodes) hem (= Johannes 
de Doper) had gehoord, was hij in grote 
verlegenheid’ (Mark. 6:20);  

• ‘En het gebeurde toen zij (= de vrouwen) 
daarover (= het feit dat de steen van het 
graf was afgewenteld) in verlegenheid 
waren... (Luk. 24:4); 

• ‘De discipelen keken elkaar aan, in twijfel 
over wie Hij dat zei’ (Joh. 13:22); 

• ‘Daar ik (= Festus) nu met het onderzoek 
van deze dingen verlegen was’ (Hand. 
25:20); 

• ‘Geen uitweg ziende, maar niet geheel 

zonder uitweg’ (2 Cor. 4:8); dat laatste - 
‘geheel zonder uitweg’ - is lett. ex-
aporoumenoi  (komt ook voor in 1 Cor. 1:8, 
waar het woord ‘wanhopen’ staat); een 
versterking van aporoumenoi  (‘geen uitweg 
ziende’); het Duits kan dit met een 
woordspeling prachtig weergeven: 
‘zweifelnd, aber nicht verzweifelnd’; 

• ‘Want ik (Paulus) ben met u (Galaten) ten 
einde raad’ (Gal. 4:20). 

Aporia 

Er wordt in het Nieuwe Testament ook een 
verwant zelfstandig naamwoord gebruikt, nl. 
aporia, dat ‘radeloosheid’ betekent : 

• ‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en 
sterren, en op de aarde benauwdheid onder 
de volken, in radeloosheid door het bruisen 
van de zee en watergolven’ (Luk. 21:25). 

Conclusie 

Bij deze teksten is steeds duidelijk te zien of er 
ongelovigen of gelovigen in aporia  zijn. Voor 
eerstgenoemden is er geen uitweg, voor 
laatstgenoemden gelukkig wel, zelfs als het 
woord in hun geval in zijn krachtigste vorm 
wordt gebruikt - al is die uitweg niet altijd 
onmiddellijk zichtbaar. Voor een gelovige is er 
immers altijd ‘doorzicht’, oftewel perspectief! 
Niet in eigen kracht, maar in het geloof mag hij 
of zij zeggen: ‘Ik vermag alle dingen door Hem 
die mij kracht geeft’ (Fil. 4:13). 

De Bosporus scheidt Europa van Azië 
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Gerard Kramer IN VERLEGENHEID - 

 TEN EINDE RAAD 



SAUL TOT KONING GEZALFD EN AAN 
HET VOLK VOORGESTELD 
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Samuël zalft Saul tot koning. Dat doet hij uit een 
kruik. Een kruik is breekbaar. Zo is het 
koningschap van Saul. Bij David gebruikt 
Samuël een hoorn, een beeld van kracht. Vanaf 
nu is Saul de gezalfde des Heren. Hierna geeft 
Samuël hem te kennen wat hem op weg naar 
huis zal overkomen. Dat alles moet voor Saul 
een bepaalde betekenis hebben gehad in 
verbinding met zijn koningschap.  

Dat de ezelinnen terecht waren wist hij al. Maar 
dat zijn vader bezorgd over hem was, hoort hij 
nu. Er is zorg over hem, hoe het met hem gaat. 
Daarna zal hij drie mannen tegenkomen die op 
weg zijn naar God in Bethel om Hem een offer te 
brengen. Zij zullen hem in hun offer laten delen, 
als het ware om te zeggen: ‘ga met ons mee 
naar God.’  

Als die ontmoeting voorbij is, zal hij bij een plek 
komen waar de vijand gelegerd is. Bij het 
binnengaan van de stad zal hij een schare 
profeten ontmoeten die in geestvervoering is, dat 
wil zeggen die onder het beslag van Gods Geest 
is. Hij zal in dat gezelschap terechtkomen en dat 
zal hem veranderen. Al deze tekenen gebeuren 
zoals Samuël heeft gezegd. Saul mag daaruit 
concluderen dat God met hem is. Vervolgens 
moet Saul naar Gilgal gaan en daar zeven 
dagen op Samuël wachten, die brandoffers en 
vredeoffers zal slachten. Saul zal dan verdere 
instructies ontvangen.  

Er is een steeds groter wordende kring van 
getuigen op de weg van Saul. Eerst één man, 
zijn vader; dan drie mannen; en dan een hele 
schare profeten. Het is Gods zorg om Saul door 
middel van mensen te waarschuwen. Bij de 
laatste getuigen, de profeten, is God Zelf direct 
aanwezig. De Geest komt over Saul en God 
schenkt hem een ander hart. De verandering die 
dat bij Saul bewerkt, wekt de nodige 
verwondering. Ook al een bewijs dat Saul niet 
bekend stond als een Godvrezende jongen. Dat 
Saul een nieuw hart krijgt en in geestvervoering 
raakt, wil niet zeggen dat hij wedergeboren was. 
Het laat zien wat God allemaal doet om aan 
Israël de koning te geven die het wil.  

Saul is de keus van het volk en niet de keus van 
God. Dat is David. Thuisgekomen vertelt Saul 
bijna alles wat er is gebeurd, maar over het 
koningschap zwijgt hij. Maar waarom moet hij 
daarover zwijgen als de Heer hem toch koning 
wil maken?  

Dan breekt het moment aan dat Saul aan het 
volk zal worden voorgesteld. Samuël roept het 

volk bijeen. Nog eens houdt hij hen voor wat 
God met hen heeft gedaan en wat zij nu met 
God doen. Snijdend moeten de woorden 
hebben geklonken: “Maar thans verwerpt gij uw 
God, die voor u een verlosser was uit al uw 
rampen” (vs.19). Wat een opperste 
ondankbaarheid en dwaasheid God zo in te 
ruilen voor een mens. Maar ze zullen hun 
koning krijgen. Niet dat God dat graag doet. Als 
Hij het volk tegemoet komt en het geeft wat ze 
wensen doet Hij dat, omdat Hij zijn volk niet 
meer op een andere manier kan bereiken. Hij 
geeft hun Saul in zijn toorn en zal hem ook in 
zijn verbolgenheid weer wegnemen 
(Hos.13:10,11).  

Saul moet via het lot worden aangewezen. Ze 
moeten hem opzoeken, want hij heeft zich 
verstopt tussen het pakgoed. Als het volk hem 
ziet, zijn ze dol enthousiast. Dat is de man die 
ze willen. Iemand die onder het volk zijns gelijke 
niet heeft. Het volk vergelijkt Saul met zichzelf 
en niet met God. Ze bedanken ook God niet 
voor hun koning. Eindelijk hebben ze iemand 
waarmee ze kunnen pronken. Dat kun je met 
God toch niet zo. Gaat het in de christenheid 
ook niet vaak zo? Liever iemand die je kunt zien 
en tegen wie je kunt opzien dan een 
onzichtbare God. 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 10.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

Heer, help mij om niet aan de verleiding van 
zichtbare leiding toe te geven. U bent meer dan 
voldoende. 

Ger de Koning 

“Is Saul ook onder de profeten?” (1 Sam. 10:11). 

Het uitkijkpunt Tel Shilo in Israël 
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We lezen hier duidelijk dat God het contact met 
doden niet toestaat, denk daarbij bijvoorbeeld aan 
‘glaasje draaien’ of het ouija-bord. Lees ook eens 
de verdere waarschuwingen in hoofdstuk 20 vers 
6 en vers 27. Of in Deuteronomium 18 vers 10-12; 
2 Koningen 21 vers 6 en 2 Kronieken 33 vers 6. 
Door in contact te komen met demonische 
machten begeven we ons in een mijnenveld. De 
gevolgen ervan kunnen zijn: storingen op moreel, 
lichamelijk en psychisch gebied, depressie, 
angsten, agressie, compulsief gedrag, seksuele 
ontaarding, verslaving en vaak zelfmoord-
neigingen en in sommige gevallen zelfs bezeten-
heid. Veel van deze uiterlijke symptomen kun je 
constateren bij mensen die zich vergrepen hebben 
aan occulte machten. De Bijbel ontkent het 
bestaan van boze geesten niet, maar verbiedt de 
mens hiermee in contact te treden.  Hieronder 
leest u een verslag van iemand die erin verstrikt 
was  en een tijd hulp nodig had om weer normaal 
te functioneren. 

Ik dacht vroeger altijd: “Geesten bestaan niet. Ik 
geloof alleen wat ik zie". Ik vond mensen, die 
geloven, belachelijk en kortzichtig. Hoewel ik de 
Bijbel nooit gelezen had, had ik er een uitge-
sproken mening over. Iedereen kon toch zo zien, 
dat al die verhalen in de Bijbel alleen dienden, om 
mensen regeltjes voor te schrijven en dat er 
helemaal geen bewijzen voor zijn? Op een dag 
liep ik langs een etalage van de boekhandel en 
daar zag ik een boek staan dat afgeprijsd was. 
Het boek werd als volgt aangeprezen: “Van 29,50 
voor 2,90! Parapsychologie. Is er werkelijk meer 
tussen hemel en aarde? Wat is spiritisme? Kun je 
in de toekomst kijken? Deze nieuwe cursus geeft 
antwoord op nog veel meer vragen. Er is meer 
dan wat de nuchtere waarneming ons leert. In het 
verloop van deze aansprekende cursus zult u 
onvermoede positieve krachten in uzelf ontdek-
ken. Want niet alleen de theorie komt aan bod, 
maar ook zijn in de lessen oefeningen opge-
nomen, waarmee u uw eigen parapsychologische 
vermogens kunt ontwikkelen. U zult intuïtiever en 
creatiever in het leven staan”.  

Toen ik dit allemaal zo las, werd ik enorm 
nieuwsgierig en voor het geld hoefde ik het niet te 
laten. Na het lezen van het boek was ik al 
gefascineerd in die zogenaamde “hogere wereld”. 
Veel onderwerpen kwamen op mij zeer over-
tuigend over. Daarom besloot ik de proef op de 
som te nemen met glaasje draaien. Ik stelde een 
vraag en wachtte af. Tot mijn verbazing begon het 
glas echt te bewegen en woorden te maken. In het 
begin dacht ik, dat ik het glas zelf bewoog, maar 
het ging steeds vlotter. Er ontstond een hele zin 
met een concreet antwoord op mijn vraag. Ik was 
verbaasd en opgewonden. Ik was er tenslotte 

altijd van overtuigd geweest dat het 
bovennatuurlijke onzin was. Nu moest ik 
erkennen, dat er een wereld bestond die je niet 
kunt zien. Vanaf dat moment was ik er helemaal 
door gefascineerd, maar er gebeurde ook iets 
anders met mij. Ik werd depressief en angstig. 
Lichamelijk uitte zich dat in hoofdpijn en 
hyperventilatie. Ik begon vreemde schimmen te 
zien. De huisarts vertelde me, dat ik waarschijnlijk 
aan psychoses leed en vroeg aan mij, of ik drugs 
gebruikte. Ik had dwangmatige gedachten en 
dacht ook aan zelfmoord. Toen ik op een gegeven 
moment op het punt stond mezelf te beschadigen 
met een glasscherf, belde een vriend mij op. Dat 
was voor mij een signaal en ik dacht: “Waar ben ik 
nou toch mee bezig?” Er brak een tijd aan met 
weinig sociaal contact, zware depressies en 
migraines. Ik kwam niet meer buiten dan alleen 
voor het noodzakelijke. Tijdens de nacht had ik 
vreselijke nachtmerries en rare dromen. Ik had 
dan vaak het gevoel dat iemand mijn keel 
dichtkneep. Als ik dan wakker werd, snakte ik naar 
adem en durfde niet meer te gaan slapen zonder 
dat het licht aan was.  

Dezelfde vriend die mij gebeld had, kwam op 
visite. Ik vertelde hem het hele verhaal en nadat 
hij dit had aangehoord vroeg hij, of hij nog eens 
mocht terug komen met iemand anders erbij, die 
er meer verstand van had. Dit bleek een christen 
te zijn en vanuit de Bijbel legde deze mij uit, dat ik 
op een totaal verkeerd terrein was gekomen en 
mij had ingelaten met demonische machten, iets 
wat God verboden heeft. Hij zei: Je moet je 
hiervan radicaal bekeren en erkennen, dat je een 
zondaar bent en je zonden oprecht belijden en 
geloven in Jezus Christus als de Redder. Ik 
hoorde nog veel meer over de Bijbel, zoals de 
verzen uit Leviticus 19 vers 26 en vers 31. Het 
was alsof er een gordijn in een donkere kamer 
openging om het volle licht binnen te laten. We 
hebben samen gebeden en gevraagd of God mij 
wilde bevrijden. Ik was bereid alles te belijden en 
nam Jezus Christus aan als mijn Heiland en 
Verlosser, waarna een enorme rust over me 
kwam. Ik heb vele occulte zonden bij name 
moeten noemen en soms was het moeilijk om ze 
te belijden. Het boek over parapsychologie heb ik 
verbrand. De angsten en depressie verdwenen 
langzaam en ook de migraine aanvallen kwamen 
nooit meer terug. Nu gaat al mijn interesse uit 
naar de Bijbel, de levende God en Jezus Christus 
want Hij is degene die voor mij leeft. 

“En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten 
van doden en de waarzeggende geesten, die daar 
piepen en mompelen. Zal een volk niet zijn God 
vragen? Zal men voor de levenden de doden 
vragen?” (Jes. 8:19). 

VAN DE WERKVLOER 
GEESTEN BESTAAN NIET... 

John Bax 

"... gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen… Gij zult u niet wenden tot de geesten van 
doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te 

verontreinigen: Ik ben de Here, uw God." (Lev. 19:26,31) 
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Amasja was de zoon en troonopvolger van 
koning Joas. Amasja betekent: “Machtig is 
Jahweh”. Hij was vijfentwintig jaar toen hij koning 
werd en hij regeerde negenentwintig jaar te 
Jeruzalem. Zijn moeder heette Jehoaddan, d.i. 
‘Jahweh is heerlijkheid’.  

Halve of gedeelde harten 

Het leven van Amasja wordt in één zin 
samengevat: ‘Hij deed wat recht is in de ogen 
des Heren, maar niet met een volkomen 
toegewijd hart’ (2 Kron. 25:2). In 2 Koningen 14:4 
kunnen wij lezen waarom het hart van Amasja 
niet volkomen toegewijd was: Hij liet de hoogten 
ongemoeid bestaan. De Here vraagt ons gehele 
hart. Honderd procent toewijding (Deut. 6:4,5). 
Halve of gedeelde harten doen te kort aan wat 
God toekomt. Hij wil dat we er helemaal voor 
gaan. Amasja was onverschillig wat de hoogten 
en de daarbij behorende (afgoden)dienst betrof. 
Er staat dat “het volk” offerde op de hoogten. 
Daaruit zouden we kunnen opmaken dat Amasja 
zelf niet meedeed aan de offerdienst op de 
hoogten. Maar of hij nu wel of niet meedeed, als 
koning was hij wél verantwoordelijk voor dit 
kwaad. 

Ook in de gemeente kunnen er dingen of 
praktijken zijn die door God worden afgekeurd. 
Misschien dat we deze zaken zelf niet 
praktiseren, of in ons hart zelfs afkeuren, maar 
we laten het ongemoeid begaan, zonder het 
hardop te veroordelen.  Kortom, we zijn 
onverschillig. Deze houding laat zien hoe het met 
ons hart gesteld is. Een volkomen toegewijd hart 
veroordeelt het kwaad en rekent er volledig mee 
af. Hizkia en Josia verwijderden de offerhoogten 
(vgl. 2 Kon. 18:4 en 2 Kon. 34:3). Gedeelde 
harten maken zich daar niet zo druk over. Het 
kwaad, het zuurdeeg, laat men rustig 
voortwoekeren (vgl. 1 Kor. 5:1 evv.). Als we 
onverschillig zijn aangaande een bepaalde vorm 
van kwaad te midden van het volk van God, is 
het gevaar zeer reëel dat we dit kwaad vroeg of 
laat zelf gaan bedrijven. Amasja liet toe dat er 
afgodendienst op de hoogten werd bedreven, 
later boog hij zichzelf neer voor de goden van 
Edom. 

Mijn zoon, geef mij uw hart (Spr. 23:26) 

Overeenkomstig hetgeen geschreven 
staat 

“Zodra hij het koningschap vast in handen had, 
bracht hij de dienaren om die zijn vader, de 

koning, hadden gedood. Maar hun kinderen 
bracht hij niet ter dood, overeenkomstig hetgeen 
geschreven staat in de wet, in het boek van 
Mozes, waar de Here geboden heeft: De vaders 
zullen niet sterven om de kinderen, en de 
kinderen zullen niet sterven om de vaders, maar 
ieder zal om zijn eigen zonde sterven” (2 Kron. 
25:3,4; vgl. Deut. 24:16; Ez. 18:20). 

Toen Amasja vast in het zadel zat, rekende hij af 
met de moordenaars van zijn vader. Maar hun 
kinderen liet hij in leven. Zijn besluit de kinderen 
in leven te laten had hij genomen op grond van 
hetgeen geschreven stond in de wet, in het boek 
van Mozes. Hij liet zich in zijn besluit dus leiden 
door de wet, door wat er geschreven stond. Als 
er tucht moet worden uitgeoefend onder het volk 
van God, is het uiterst belangrijk dat we onze 
besluiten nemen op grond van wat er in Gods 
Woord geschreven staat. De zwaarste vorm van 
tucht binnen de gemeente is uitsluiting. Uitsluiting 
in het Nieuwe Testament correspondeert met het 
doden in het Oude Testament, het wegdoen uit 
de gemeente des Heren. ‘Schuldigen’ moeten 
worden vermaand, en in het uiterste geval 
worden uitgesloten. Maar we moeten oppassen 
dat we hierin niet te ver gaan. Ieder zal om zijn 
eigen zonde sterven. 

In 2 Kronieken 25:5 mobiliseerde Amasja zijn 
troepen om de strijd aan te gaan tegen de 
Edomieten. Hij mobiliseerde driehonderdduizend 
krijgers, mannen van twintig jaar en ouder. Dus 
geen ‘kindsoldaten’. Ook hier zien we dat Amasja 
zich liet leiden door hetgeen geschreven stond in 
de wet (Num. 1:2,3).  

Het is goed dat we ons bij al onze besluiten 
afvragen: wat staat er geschreven? Hoe denkt 
God hierover? Zijn er aanwijzingen in Gods 
Woord die ons kunnen helpen bij onze besluiten, 
voornemens, of plannen? Of het nu gaat om 
tuchtzaken binnen de gemeente, of onze ‘strijd’ 
buiten de gemeente, in de wereld (we kunnen 
dan bijvoorbeeld denken aan 
evangelisatiewerk) — Gods Woord moet altijd 
ons uitgangspunt zijn. 

Geestelijk pragmatisme 

Helaas zien we dat 
Amasja ook een 
besluit nam dat niet 
goed was in de ogen 
van God. Hij huurde 
uit Israël 
honderdduizend 
krijgsknechten voor 
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Zijn overwinning op Edom en zijn nederlaag tegen Israël 

2 Kronieken 25:1-28 



“Rechtstreeks” Jaargang 2, Nr. 3 maart 2005 

9 

honderd talenten zilver — een besluit dat hij 
achteraf heeft moeten betreuren. Samen met 
deze “broeders” uit het naburige Israël, wilde 
Amasja de strijd met Edom aanbinden. Samen 
zijn we sterk! Maar God stak daar een stokje 
voor. Een man Gods kwam tot hem en zei: “O 
koning, laat het leger van Israël niet met u gaan, 
want de Here is niet met Israël, met al die 
Efraïmieten…”. Als Amasja vooraf op zijn knieën 
was gegaan, had hij zich een grote som geld 
(zilver) kunnen sparen. Maar dat niet alleen: de 
afgewezen Israëlieten voelden zich tot in het 
diepst van hun ziel gekrenkt. Ze waren ziedend 
van toorn. Ze waren zo kwaad dat ze een overval 
pleegden op verschillende steden van Juda. Ze 
sloegen drieduizend man dood en roofden een 
grote buit (vs. 10-13). Kwade gezichten, 
materieel verlies, en drieduizend doden. Dit alles 
had voorkomen kunnen worden. Laten we er 
onze lessen uit trekken! 

Maar hoe zou Amasja toch tot het besluit zijn 
gekomen om uit Israël een leger te huren? 
Waarom had hij deze stap gedaan? Het doel van 
Amasja was duidelijk: de vijand van God, Edom, 
moest worden overwonnen. Maar Amasja vond 
dat hij een te klein leger had om dit doel te 
bereiken. Hij was kleingelovig. Het kleingeloof 
denkt klein: een te klein leger, een te kleine 
gemeente, te kleine kracht, enz. Amasja 
vertrouwde niet op God, maar op vlees. In plaats 
van hulp bij God te zoeken, nam hij zijn toevlucht 
tot Israël. En als zo vaak heiligt het doel de 
middelen. In de wereld is dit normaal, maar niet 
in de gemeente. Althans, zo behoort het in de 
gemeente van God niet te zijn. Waarschijnlijk 
heeft Amasja als volgt geredeneerd: 

•  we zijn toch broeders van elkaar; 
•  we geloven toch allemaal in dezelfde God; 
•  we hebben toch allemaal dezelfde Wet 

(Bijbel); 
•  we strijden tegen een gemeenschappelijke 

vijand; 
•  we moeten vasthouden aan wat ons bindt, 

en niet wat ons scheidt; 
•  twee zijn sterker dan één. 

Dit soort overleggingen is niets anders dan 
pragmatisme, overgoten met een vroom sausje. 
God verwerpt dit denken en dit soort 
onschriftuurlijke coalities. “Gaan er twee 
tezamen, zonder dat zij het eens geworden 
zijn?“ (Amos 3:3). 

Een man Gods 

Een man Gods waarschuwde de koning. Duidelijk 
en helder bracht hij zijn boodschap over: “Laat 
het leger van Israël niet met u gaan”. Waarom 
niet? Omdat de Here niet met Israël, met al die 
Efraïmieten was. De Here kon zich niet langer 
verbinden aan Israël vanwege al het kwaad dat 
daar geschiedde. Als God Zich ergens van 
distantieert, mogen wij daar geen verbindingen 
mee aanknopen (vgl. 2 Kor. 6:14-18). Het ontbrak 
Amasja aan wijsheid en geestelijk inzicht. Hij had 

dit moeten en kunnen weten. “Als nu iemand van 
u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, 
die aan allen mild en zonder verwijt geeft” (Jak. 
1:5). Aangezien Amasja verzuimde te doen wat 
Jakobus ons aanraadt, stuurde God in Zijn 
genade een man Gods naar hem toe om hem te 
waarschuwen. De naam van de man Gods wordt 
ons niet meegedeeld. Voor een ‘man Gods’ is het 
niet belangrijk dat zijn naam niet wordt vermeld. 
Hij is slechts een ‘stem’ (vgl. Joh. 1:23). Hij is de 
mond van God en eist geen eer voor zichzelf op. 
Zijn naam is niet belangrijk, het gaat om de eer 
en de naam van God.  

Amasja had nog één vraag: Hoe staat het met de 
honderd talenten die ik aan de troepen van Israël 
gegeven heb? Het antwoord van de man Gods is: 
“De Here kan u méér geven dan dit”. Als wij in 
onafhankelijkheid van God beslissingen nemen, 
heeft dit bijna altijd schade tot gevolg. Zo ook 
hier. Dit moet ons echter niet ervan weerhouden 
op onze schreden terug te keren. God is bij 
machte ons méér te geven dan we verloren 
hebben. We zien dat de man Gods Amasja 
ontmoedigde met Israël een pact te sluiten, maar 
hem bemoedigde in gehoorzaamheid aan de 
Heer de strijd aan te binden. Soms moeten we 
met het negatieve beginnen, maar laten we altijd 
proberen te eindigen met het positieve. We 
moeten iemand nooit iets (slechts) afpakken 
zonder daarvoor iets (moois) terug te geven!  

Strijd en overwinning 

Gelukkig gehoorzaamde Amasja de man Gods 
en stuurde hij de troepen uit Efraïm huiswaarts. 
Zoals we al overdacht hebben, bleef dit niet 
zonder gevolgen.  

Zodra wij ons van het kwaad afzonderen en de 
weg gaan die God ons heeft voorgehouden, 
zullen we vijandschap ondervinden. Men zal ons 
van hoogmoed en liefdeloosheid betichten. Men 
zal ons proberen te ‘doden’ (monddood maken; 
geestelijk uitschakelen door ons in een kwaad 
daglicht te stellen). Van Amasja staat geschreven 
dat hij zich ‘een krachtig man’ betoonde (vs. 11). 
Hierin mogen we hem navolgen: “Laten we de 
slappe handen en de verlamde knieën oprichten 
en rechte paden voor onze voeten maken” (Hebr. 
12:12,13). 
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Doelstelling 

‘Rechtstreeks’ is een maandblad voor 
evangelisatie en geloofsopbouw. De Apostel 
Petrus schreef aan de gelovigen destijds: ‘…
groeit op in de genade en kennis van onze 
Heer en Heiland Jezus Christus’ (2 Petr. 3:17 
en 18). Vanuit de overvloed aan geestelijk 
voedsel in Gods Woord willen we graag op deze 
wijze iets uitdelen aan anderen. 

Elektronisch magazine 

‘Rechtstreeks’ is een elektronisch blad, dat u 
gratis kunt ontvangen, wanneer u zich aanmeldt  
per e-mail op info@oudesporen.nl  

Maandelijks ontvangt u dan dit blad in PDF 
formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma van 
Adobe) te lezen. ‘Rechtstreeks’ afmelden kan 
ook per e-mail. Reeds gepubliceerde nummers 
van ‘Rechtstreeks’ zijn te downloaden op de site 
www.oudesporen.nl  

Medewerkers:  

John Bax; Hugo Bouter; Ger de Koning; Andries 
Loos; Jan-Paul Spoor.  

Verantwoording 

Naast de verantwoordelijkheid die elke auteur 
heeft voor de artikelen die hij schrijft, is de 
redactie verantwoordelijk voor publicatie ervan. 
Dit houdt niet in, dat de redactie het noodzake-
lijkerwijs 100% eens is met alle gedachten die 
de auteur in zijn artikelen uit. De lezer wordt 
aangeraden te doen wat 1 Thessalonica 5:21 
ons leert. 

Copyright 

Alle artikelen zijn alleen voor privé-gebruik 
bedoeld. U kunt ze ook zonder te vragen privé 
verspreiden. Wanneer u artikelen wilt afdrukken 
en uitgeven op commerciële wijze of ze wilt 
publiceren op internet, is dit alleen mogelijk na 
schriftelijke toestemming van de redactie. © Van 
de artikelen die in ‘Rechtstreeks’ gepubliceerd 
worden, liggen de publicatierechten bij de 
diverse auteurs. 

Correspondentie 

Vragen, opmerkingen, schriftelijke bijdragen 
kunt u zenden aan het redactieadres. 

Redactieadres: 

Gouwestraat 20 
4388 RC Oost-Souburg Nederland 
Telefoon: (0118) 467462 
E-mail: info@oudesporen.nl 
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De geloofsgehoorzaamheid van Amasja leidde 
ertoe dat hij tienduizend man van de Seïrieten 
versloeg. “Ook voerden de Judeeërs tien-
duizend man gevangenen levend weg en 
wierpen hen van de top van een rots, zodat zij 
allen verpletterd werden” (vs. 12). Deze 
handelwijze van de Judeeërs lijkt gruwelijk en 
onmenselijk. Maar de geestelijke les die we 
daaruit mogen trekken is deze: De Edomieten of 
Seïrieten waren de nakomelingen van Ezau, die 
een ongoddelijke wordt genoemd (Hebr. 12:16). 
Hij verkocht voor één gerecht zijn eerst-
geboorterecht. Hij was een man die geen 
berouw kende. Ezau is een beeld van het vlees 
met zijn hartstochten en begeerten (Gal. 5:23). 

In Galaten 5:19-21 worden ons de werken van 
het vlees opgesomd. Het is duidelijk dat deze 
werken met wortel en tak moeten worden 
uitgeroeid: “Doodt dan uw leden die op de aarde 
zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze 
begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, 
om welke dingen de toorn van God komt” (Kol. 

3:5,6). Op de top van de rots — daar waar 
Christus is, gezeten aan Gods rechterhand — 
zien we hoe verdorven het vlees is (Kol. 3:1-3). 
Alleen als we ons op de juiste geestelijke 
hoogte bevinden, zien we hoe verdorven de 
vijand, het vlees, is.  

Mensen van de wereld en ongeestelijke 
gelovigen hebben moeite met de handelwijze 
van de Judeeërs. Geestelijk toegepast: men 
vindt ons te fanatiek, we staan niet meer met 
beide benen op de grond, we moeten ook weer 
niet zo overdrijven. Een leugentje om bestwil is 
toch niet zo erg? We kunnen toch zeker wel 
eens een keertje meelachen om een dubieuze 
mop? Je moet toch ook eens uit je dak kunnen 
gaan? 

 (wordt vervolgd) 

Colofon 

Reacties op Reply “Februari” 

We hopen zo de Heer wil volgende maand een 
overzicht te geven. We willen u nog wat tijd 
geven om te reageren. Voor diegenen die dat al 
gedaan hebben: bedankt voor de 
bemoedigingen en opmerkingen. 



Als iemand u deze vraag zou stellen, wat 
zou u daar dan op antwoorden? 
Ongetwijfeld zijn er veel invloeden die 
vandaag bezig zijn het gezinsleven te 
ruïneren. Vier daarvan komen mij voor als 
de gevaarlijkste. Elk daarvan is zo 
geniepig, dat slechts weinig mensen ze 
herkennen, totdat ze er opmerkzaam op 
gemaakt worden. Als dat gebeurt, geven 
ze direct toe dat dit juist is. Ziet u dit ook 
zo? De tweede van deze vier ‘terroristen’ 
geven wij hieronder weer. Zo de Heer wil 
komen de andere in volgende maanden in 
‘Rechtstreeks’ ter sprake. 

Terrorist Vermaak 

Vance Havner zei eens: ‘Plezier is het 
vervangingsmiddel voor de blijdschap in de 
Heer.’ Velen van Gods volk leven voor 
ontspanning, entertainment, uitgaan, 
vakantie, vervroegd pensioen – of voor wat 
dan ook om de leegheid in hun leven op te 
vullen. Begrijp me niet verkeerd: er is niets 
verkeerds aan ontspanning zoeken en zo nu 
en dan eens dubbel te liggen van het lachen. 
Maar als het plezier onze afgod wordt, 
brengen we onszelf en ons gezin in grote 
moeilijkheden! Pret weerhoudt ons ervan het 
leven serieus te nemen. Het is de als clown 
verklede terrorist, die je huis binnendringt en 
bijna niet te verjagen is, omdat hij zo leuk is. 

En zo kan het zijn, dat je je leven doorbrengt 
met een lach naar buiten en een traan naar 
binnen. Onze gezinnen lijden daaronder. Om 
te ontkomen aan deze werkelijkheid, willen 
we ons maar liever voortdurend vermaken. 
We hebben er een hekel aan de problemen 
onder ogen te zien. ‘Als we ze weglachen, 
verdwijnen ze,’ zeggen we. Maar verdwijnen 
doen ze niet. Al het plezier van de wereld 
kan ze niet wegnemen. 

Het is noodzakelijk, dat we naar God 
luisteren en niet naar ‘terrorist Vermaak’. Als 
Gods Woord over ‘de laatste dagen’ spreekt, 
dan staat er in 2 Timotheüs 3:4 ‘meer 
liefhebbers van genot, dan liefhebbers van 
God’. De waarheid van God wordt door de 
‘genietingen (lusten) van het leven’ verstikt 
(Luk. 8:14). ‘Wie in genotzucht leeft, is 
levend dood’ (1 Tim. 5:6). ‘Wie van vermaak 
houdt, zal armoede lijden.’ (Spr. 21:17). 

Als terrorist Vermaak ons doel is en onze 
afgod wordt, is lijden het gevolg. Maar deze 
beperkt zich niet tot onszelf, ook ons gezin 
krijgt hij te pakken. Het lijkt erop, of het 
‘leven-voor-het-plezier’ ons ook steeds 
verder drijft dan wij eigenlijk wilden gaan. De 
grenzen worden steeds verlegd. Soms lijkt 
het erop of wij op een ongetemd paard 
rijden; wij weten nooit waar we terecht 
komen.  

Laat God Zelf onze vreugde zijn! Laat Zijn 
Woord je ziel verkwikken en laat Zijn zegen 
de grootste vreugde in ons leven zijn. 

 
 

(vrij naar J. Palmer Grace & Truth) 
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Op de Pinksterdag en later 
De vorige keer zagen wij Simon van Cyrene bij de 
kruisheuvel Golgotha. Vermoedelijk heeft hij erbij 
gestaan toen het kruis werd opgericht en de Heer 
werd verhoogd aan het hout. Mogelijk heeft hij toen 
al oog gekregen voor de grote betekenis van het 
lijden van de Man van smarten. In ieder geval 
waren er ruim vijftig dagen later Joden uit Cyrene 
bij, toen de Heilige Geest werd uitgestort op aarde 
en de Gemeente werd gevormd — het ‘lichaam’ 
van de opgestane en verheerlijkte Heer in de 
hemel. Zij hebben naar de prediking van Petrus 
geluisterd, zij hebben zich bekeerd en zijn gedoopt 
in de naam van Jezus Christus tot vergeving van 
zonden (Hand. 2:10vv.). Zou Simon toen ook 
hebben geluisterd naar de toespraak van zijn 
naamgenoot Simon Petrus? Heeft het woord van 
God zijn hart geraakt? Het is wel aannemelijk, 
gezien het feit dat Marcus hem omschrijft als 
iemand die bekend was bij de heiden-christenen 
aan wie hij zich richtte. Marcus fungeerde 
waarschijnlijk als tolk van de apostel Petrus in 
Rome. 

Later in het boek Handelingen vinden wij 
Cyreneïsche christenen, die door de verdrukking 
waren verdreven uit Jeruzalem en op hun beurt het 
Evangelie predikten aan de Joden in het hele land. 
In Antiochië gekomen, verkondigden zij de blijde 
boodschap ook aan de Grieken. En de hand van 
de Heer was met deze evangelisten uit Cyrene, 
want een groot aantal geloofde en bekeerde zich 
tot de Heer (Hand. 11:19-21). Lucius van Cyrene 
behoorde tot de profeten en leraars van de 
gemeente te Antiochië (Hand. 13:1). Zullen deze 
christenen het Evangelie niet verder hebben 
gedragen in de antieke wereld? Zo is het ook in 
Rome gekomen, mogelijk mede door de 
inspanningen van Simon en zijn beide zonen 
Alexander en Rufus. 

Kinderen in Gods gezin 
Dit wordt bevestigd door het getuigenis van Paulus, 
die in de brief aan de Romeinen een zekere Rufus 
laat groeten, ‘en zijn moeder en de mijne’ (Rom. 
16:13). Als wij de (schaarse) Schriftgegevens met 
elkaar vergelijken, is de conclusie gewettigd dat hij 
de zoon van Simon van Cyrene was. De apostel 
omschrijft Rufus zelf als ‘de uitverkorene in de 
Heer’. Had Rufus een speciale taak te midden van 
de christenen? Of heeft deze term betrekking op 
het feit dat hij (evenals wij allen) door God was 
uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld 
(Ef. 1:4)? 

Verkiezende genade had aan hem gedacht. God 
had een plan met hem. Misschien kan het ook 
praktisch worden toegepast. Zoals zijn vader 
Simon was uitverkoren om het kruis van Jezus te 
dragen, was Rufus uitverkoren een discipel, een 
volgeling van de Heer te zijn. Hij was een waar 
christen, dat leed geen twijfel. Blijkbaar is Paulus 
hartelijk ontvangen in dit gezin, toen het nog in 
Jeruzalem woonde. De vader wordt hier echter niet 
genoemd. Simon was kennelijk ontslapen — de 
brief aan de Romeinen is ruim twintig jaar na de 
kruisiging geschreven. Met Rufus’ moeder had de 
apostel een speciale band, zij had zich als een 
moeder over hem ontfermd (vgl. de NBG-vert.). Zo 
nauw zijn de banden onder gelovigen, de 
liefdebanden te midden van de familie van Gods 
kinderen. Wij zijn leden van Gods huisgezin 
geworden, ‘huisgenoten van God’ (Ef. 2:19). Dat is 
ook het werk van Gods genade. Kruisdragen leidt 
tot zegen. 

SIMON VAN CYRENE - 

KRUISDRAGEN ACHTER JEZUS AAN 

Hugo Bouter 
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‘Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder en de mijne’ (Romeinen 16:13) 



“Rechtstreeks” Jaargang 2, Nr. 4 april 2005 

3 

D
IT

 V
O

N
D
 U

…
 E

N
 O

N
S
 R

E
P

LY
 

Dit vond u van het blad qua: 

• inhoud  
Uitstekend; Goed; Genoeg aanbod en 
variatie, voor ieder wat wils; duidelijk en 
opbouwend. 

• lay-out 
Prima; Goed; Prachtig; Prima uitgevoerd; 
Keurig. 

• illustraties 
Graag zo weinig mogelijk i.v.m. afdrukken; 
Goed, maakt het levendig en kleurrijk; Mooi 
en verlevendigt het geheel; Dikwijls heel 
toepasselijk; Niet echt nodig. 

• aflevering / grootte  
Zo laten: is goed; Goed; Perfect; Zo 
houden; Prima, niet meer of dikker, de 
mensen hebben al zoveel te lezen, of te 
(be)kijken. 

• periode (1 x maand; 1 x 2 maanden) 
De meesten kozen voor één keer per 
maand. Enkelen vonden één maal per 
twee maanden ook goed. 

• andere opmerkingen 
“Bij de artikelen altijd de schrijver of de 
vertaler voluit noemen en niet met 
initialen”; “Ik zou het zo graag in mijn 
brievenbus zien vallen”; “Het voorziet in 
een leemte en in een behoefte”; “Zeer 
tevreden over de tot nu verschenen 
uitgaven van Rechtstreeks”; “Ga zo door 
en Gods zegen”; “Laten andere die lezen 
meer bekendheid er aan geven”; “Mijn 
dank voor de actuele artikelen die vanuit 
een goed bijbels perspectief geschreven 
zijn. Ik hoop en bid dat u ook in de 
toekomst de juiste woorden vindt om dit 
over te brengen”. 

Op de eerste plaats natuurlijk hartelijk bedankt voor 
de bemoedigende reacties. Het geeft aan dat wij 
een juiste vorm hebben gekozen om de rijkdommen 
die de Heer aan de schrijvers heeft toevertrouwd 
aan te kunnen bieden aan een groter publiek. 

Het aantal abonnementen via de internetsite blijft 
nog steeds stijgen. En lokaal (bij u dus) weten we 
dat er nog een groter aantal lezers zijn die geen 
internet aansluiting hebben, maar van u een afdruk 
krijgen. Wat betreft het drukken van het blad: De 
opzet in het begin was om een blad te maken dat in 
de elektronische postbus viel, in plaats van die bij 
de voordeur. Het vergt (denken we) ook wat meer 
tijd en middelen om ook die bij de voordeur te vullen 
voor wie dat wenst.  

De geringe kosten voor het maken, verzenden en 
de opslag worden gedragen door St. Titus / 
Uitgeverij Daniël. Deze kosten zijn bijv. de provider 
en wat software om de pdf bestanden te maken.  

Bij de artikelen zullen we altijd proberen de auteur / 
bron te vermelden. Echter bij sommige artikelen 
konden we niet de volledige naam achterhalen. 
Daar zijn dus de initialen vermeld. 

Wij proberen de grootte en het aantal plaatjes in 
toom te houden. (In dit nummer zijn de balken wat 
dunner gemaakt) Dus we proberen mee te denken 
aan uw afdrukkosten. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw opmerkingen. 
Dank ook voor uw gebed.  

Schroom niet om eventuele vragen te sturen aan: 
info@oudesporen.nl  

Om u de mogelijkheid te geven anderen op dit blad 
te wijzen: zij kunnen zich aanmelden op: 

http://mailing.uitgeverijdaniel.nl/lists/?p=subscribe 

We zien dit natuurlijk niet graag maar zo kunt u zich 
afmelden van de mailinglijst op: 

http://mailing.uitgeverijdaniel.nl/lists/?p=unsubscribe 

Uw e-mail adres is de sleutel van de mailinglijst, als 
dit adres wijzigt of wanneer u van provider wijzigt 
graag dit wijzigen op:  

http://mailing.uitgeverijdaniel.nl/lists/?p=preferences 

REPLY 

Nieuwe Webwinkel bij Uitgeverij Daniël 
De webwinkel van de uitgeverij is totaal vernieuwd. Er kan nu 
bijvoorbeeld op gesorteerd worden op schrijver, enz. 

Kijk zelf maar eens op: http://www.uitgeverijdaniel.nl 

Jan Paul Spoor 
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Het begin van het vrederijk 

De gebeurtenissen volgen elkaar nu snel op. In 
snel tempo worden achtereenvolgens de beide 
getuigen gedood en weer opgewekt, vindt de slag 
om Armageddon plaats en wordt de koning van 
het noorden verslagen. Dit laatste mogelijk 
tezamen met de legers van andere volken in de 
directe nabijheid van Jeruzalem. Die dagen 
worden verkort omdat anders geen vlees gered 
kan worden (Matth. 24:22; vgl. Rom. 9:28). Deze 
enorme omwentelingen zijn het hoogtepunt van de 
verleidingen van satan tegen al wat Goddelijk is en 
uiteindelijk tegen het Lam, dat nu met Zijn 
heerschappij begint. En op het hoogtepunt van 
deze gebeurtenissen zal Christus in Zijn 
heerlijkheid verschijnen (Ps. 102:17). 

De Vredevorst verschijnt in het openbaar 

Als de Heer Jezus samen met de hemelse legers 
de vijanden in Armageddon vernietigt (Openb. 
19:11 vv), doet Hij dat vanuit de hemel, en wel 
bijna onzichtbaar voor de hele wereld. Maar 
wanneer Hij even later verschijnt om Zijn volk 
Israël uit de hoogste nood te bevrijden, zullen Zijn 
voeten op de Olijfberg staan. Van deze zichtbare 
wederkomst lezen we in Zacharia 14:3-5. 

Hier vinden we op indrukwekkende wijze de 
wederkomst van Christus. De verzen staan in het 
laatste hoofdstuk van het boek Zacharia, dat de 
uiteindelijke bevrijding van Jeruzalem beschrijft. 
Deze bevrijding komt tot stand, doordat de Heer 
samen met het overblijfsel van Israël tegen haar 
vijanden strijdt. Nu is Hij zichtbaar voor de hele 
wereld verschenen; en Hij zal niet alleen voor 
Jeruzalem “verschijnen”, nee, zijn voeten zullen op 
de Olijfberg staan, die ten oosten van Jeruzalem 
ligt. Dat was de plaats vanwaar de opgestane 
Heer omgeven door zijn discipelen — terwijl Hij 
hen zegende — naar de hemel terugkeerde (Luk. 
24:50 en 51). En toen de discipelen alleen 
achtergebleven naar de hemel staarden, stonden 
er plotseling twee engelen bij hen en zeiden: 
“Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te 
kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar 
de hemel, zal zo komen, op dezelfde wijze als u 
Hem naar de hemel hebt zien gaan” (Hand. 1:9-
11). Wie weet, zal Hij op precies dezelfde plaats 
op de Olijfberg staan vanwaar Hij 2000 jaar 
geleden naar de hemel is gegaan. Een bijzondere 
begeleidende gebeurtenis bij Zijn verschijning zal 
zijn, dat de Olijfberg in oost-westelijke richting zal 
scheuren, zodat de ene helft van de berg naar het 
noorden en de andere helft naar het zuiden zal 

wijken. Daardoor ontstaat een dal waardoor de 
bewoners van Jeruzalem in paniek zullen 
vluchten. Misschien zijn ze bang om onder het 
puin van hun instortende huizen begraven te 
worden. De vlucht is echter niet meer nodig, want 
de Koning van de gerechtigheid is er om hen te 
bevrijden en hen te behoeden (Luk. 1:71). 

We lezen op een andere plek van het prachtige 
lofgezang van Zacharia, de vader van Johannes 
de doper, waarin hij door de Heilige Geest een 
profetie uitspreekt, die in vervulling gaat op het 
moment van de wederkomst van Christus (Luk. 
1:68-79). Als God Zijn volk deze redding geeft, zal 
het overblijfsel van Israël haar hele schuld en 
zonde belijden, die daaruit bestaat dat Israël 2000 
jaar geleden zijn Messias aan het kruis heeft 
genageld. De godvrezende mensen in Israël zullen 
dan met diepe smart de woorden uit Jesaja 53 
naspreken. Dan worden ze zich ervan bewust welk 
een nameloos lijden zij Jezus, de Nazireeër, 
aangedaan hebben. Het is op dit ogenblik, dat de 
“ware Jozef” zich aan zijn broeders bekend zal 
maken. Destijds ging Jozef een tijd lang met zijn 
broeders om, totdat ze hun schuld inzagen. Dan 
hoorden ze uit zijn mond de woorden: “Ik ben 
Jozef… God heeft mij voor u uit gezonden om u 
een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om 
voor u een groot aantal geredden in het leven te 
behouden.” Verder lezen we: “Daarop viel hij zijn 
broer Benjamin om de hals en huilde; en Benjamin 
huilde bij hem. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij 
zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn 
broers in staat iets tegen hem te zeggen” (Gen. 
45: 3, 7, 14 en 15). Men kan de geschiedenis van 
Jozef niet zonder innerlijke bewogenheid lezen. 
Maar de eigenlijke profetische betekenis zal pas in 
deze ogenblikken voor het overblijfsel in Israël in 
vervulling gaan. 

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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De Olijfberg 



AMATEURTONEEL IN HET 
NIEUWE TESTAMENT 

Dat had u vast niet gedacht, dat er amateurtoneel 
voorkomt in het Nieuwe Testament! Ik kan u 
geruststellen, of eigenlijk ook weer niet. Want de 
vorm van toneel waar we het in dit artikel over 
hebben, komt juist niet in, maar buiten het theater 
voor! Die vorm van toneel wordt beoefend door 
amateurs die dat eigenlijk niet zouden moeten 
doen. En dan komt het ineens een stuk dichterbij, 
want het blijkt om een tijdverdrijf te gaan waar we 
ons allemaal wel eens aan schuldig maken..... 

Hupokritès en hupokrinomai vóór het Nieuwe 
Testament 
Het Griekse woord hupokritès werd oorspronkelijk 
gebruikt om een toneelspeler aan te duiden. Het 
hangt samen met het werkwoord hupokrinomai,  
dat al bij Homerus (ongeveer 800 v.C.) voorkomt, 
en wel in twee betekenissen: 1) antwoorden en 2) 
verklaren, uitleggen. Het verband met toneel 
spelen was niet vanaf het begin aanwezig. Was 
een toneelspeler, zoals sommigen denken, 
oorspronkelijk een ‘antwoorder’, die reageerde op 
de woorden van het koor of van een collega-
acteur? Was hij een ‘verklaarder’ of ‘uitlegger’ van 
de schrijver van het stuk waarin hij een rol 
speelde? Verklaarde hij de mythe waarop het stuk 
gebaseerd was, of verklaarde hij de koorliederen? 
Dit zijn enkele tot op heden gehanteerde 
theorieën, maar niemand kan met absolute 
zekerheid vertellen waarom de Grieken een 
toneelspeler een hupokritès noemden.  

Hupokritès en hupokrinomai in het Nieuwe 
Testament 
In het Nieuwe Testament is de situatie een stuk 
eenvoudiger geworden: een hupokritès is een 
toneelspeler, geen ‘professional’, maar een 
amateur-toneelspeler die doet alsof hij iemand 
anders is, oftewel een huichelaar! Hierop gaat het 
Nederlandse woord ‘hypocriet’ terug. Zulke 
‘huichelaars’ komen we op diverse plaatsen tegen 
in de evangeliën.  Het werkwoord hupokrinomai 
komt alleen voor in Lukas 20:20, in de betekenis 
‘zich voor doen als’. 

Hupokrisis 
Het Griekse zelfstandig naamwoord luidt 
hupokrisis, ‘huichelarij’, waarin duidelijk ons woord 
‘hypocrisie’ te herkennen is. De Heer Jezus 
spreekt in Mattheüs 23:28 over mensen die wel 
rechtvaardig schijnen, maar van binnen vol 
huichelarij en wetteloosheid zijn. Dat is zowel 
ernstig als bijzonder, want de Heer ontmaskert 
hier de rechtvaardigheid als toneelspel, en de 
‘huichelarij’ is juist echt! Huichelarij is ook een 
gevaar voor christenen: zelfs Barnabas werd door 
de huichelarij van Petrus en anderen 
meegesleept. Aanvankelijk voelden beiden zich 

vrij om in Antiochië met christenen uit de volken te 
eten; toen echter enkelen van de kring van 
Jakobus kwamen, deden zij en enkele andere 
Joden (die ‘mee-huichelden’, Gr. sun-
hupokrinomai) dat niet meer om problemen te 
voorkomen. Paulus stelde echter een haarscherpe 
diagnose, namelijk ‘dat zij niet recht wandelden 
naar de waarheid van het evangelie’ (Gal. 
2:13,14). Het is zelfs mogelijk in huichelarij leugen 
te spreken en het eigen geweten dicht te 
schroeien (1 Tim. 4:2). Huichelarij maakt dan ook 
deel uit van de reeks ondeugden die christenen 
behoren af te leggen. Is het niet hoopvol dat juist 
Petrus, die op dit punt door Paulus 
terechtgewezen is, zijn les geleerd heeft en later 
kan schrijven: ‘Legt dan af alle boosheid, alle 
bedrog, huichelarijen (d.w.z. alle vormen van 
huichelarij), afgunst en alle kwaadsprekerijen’. 
Laten ook wij ons verre van dit bepaald niet 
onschuldige amateurtoneel houden! 

Anhupokritos 
We eindigen deze WoordStudie met een paar 
concrete voorbeelden van gedrag dat an-
hupokritos, d.w.z. ‘on-geveinsd’, ‘on-gehuicheld’, 
‘niet-gespeeld’ moet zijn, oftewel helemaal echt: 
dat geldt onze liefde (Rom.12:9; 2 Kor. 6:6), ons 
geloof (1 Tim. 1:5; 2 Tim. 1:5), de liefde tot onze 
broeders (1 Petr.1:22). De Goddelijke wijsheid, de 
‘wijsheid die van boven is’ en die ons zou moeten 
kenmerken, is dan ook ‘ongeveinsd’ (Jak. 3:17). 

“Rechtstreeks” Jaargang 2, Nr. 4 april 2005 
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Gerard Kramer 

Toneelspel 
boosheid over bedrog 



SAUL VERLOST JABES IN GILEAD 
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Jabes, een stad in Israël, is in nood. Het wordt 
belegerd door de Ammonieten. Je zou zeggen dat 
een Israëliet weet waar hij hulp moet halen, als hij 
in nood is. Maar in plaats van tot God te roepen 
om uitkomst, weten de mensen van Jabes niets 
beters te doen dan de vijand een compromis voor 
te stellen. Ze willen het met hen op een akkoordje 
gooien. Is dat ook wel eens mijn houding als ik 
onder druk kom te staan? Dan staat de macht van 
de Heer niet voor mijn aandacht, maar de macht 
van de vijand. Een verbond met de vijand zou best 
wel eens wat winst kunnen opleveren. We 
vergeten dan maar even wat een verlies voor de 
Heer een verbond met de vijand betekent.  

Nahas gaat op het voorstel in, maar wel met een 
bepaalde bedoeling. Hij voelt de krachteloosheid 
van het voorstel aan en ziet daarin zijn kans tot 
een grote vernedering van het hele volk van God. 
De duivel zal elk compromis dat een gelovige met 
hem sluit, gebruiken om daarmee het hele volk 
van God smaad aan te doen. Daarom is het voor 
mij zo belangrijk niet toe te geven aan welke 
dreiging ook. Ik sta niet alleen voor mijzelf. Ik 
vertegenwoordig het hele volk van God en dat 
geldt voor ieder die zich een kind van God noemt.  

Nahas wil bij ieder het rechteroog uitsteken. Het is 
geen totale blindheid, maar wie niet met zijn 
rechteroog kan kijken, kan niet meer scherp kijken. 
Hij kan bijvoorbeeld niet meer met pijl en boog 
schieten, hij kan niet meer richten, hij is door de 
vijand uitgeschakeld. De oudsten van Jabes 
zoeken weer een andere uitweg dan naar de Heer. 
Boden gaan het land door om hun situatie bekend 
te maken. Saul hoort ervan. Dan grijpt de Geest 
Gods hem aan en op niet mis te verstane wijze 

geeft hij te kennen dat het hele volk achter hem en 
Samuël moet uittrekken. Dat brengt de schrik er in 
en er komt een groot leger op de been.  

Ook bij Saul is er geen gebed tot de Heer. Van 
Saul staat geen enkele keer in de Schrift dat hij 
heeft gebeden of dat God zich rechtstreeks tot 
hem heeft gericht. Nergens blijkt dat hij rekening 
houdt met God. In deze eerste fase van zijn leven 
lijkt het er op dat God hem gebruikt tot verlossing 
van zijn volk. Maar de manier waarop hij aan het 
werk gaat, is niet direct een bewijs dat hij zich dat 
ook bewust is. De manier waarop hij het leger 
bijeenroept, laat zien dat hij een schrikbewind 
voert. In de oproep om zich achter hem en Samuël 
te scharen noemt hij zichzelf het eerst. Hij laat de 
boodschap naar Jabes sturen dat ze de volgende 
dag verlost zullen worden. Ook hier geen enkele 
heenwijzing naar een verlossing die de Heer gaat 
geven.  

Nahas krijgt te horen dat Jabes zich de volgende 
dag zal overgeven. Misschien wel in navolging van 
Gideon (Richt. 7:16) verdeelt Saul zijn leger in drie 
groepen. Zo verslaat hij de Ammonieten. Saul 
heeft het bij het volk gemaakt. Het volk voelt zich 
in zijn verzoek om een koning bevestigd. De 
mannen die kritiek op Saul hadden, moesten 
worden gedood. Maar daar wil Saul niet van 
horen. In een van zijn weinige uitspraken over de 
Heer schrijft hij de overwinning aan Hem toe.  

Hierna brengt Samuël het volk naar Gilgal om op 
die plaats het koningschap te vernieuwen. Als ze 
zouden begrijpen waarom dit in Gilgal moest 
gebeuren, zou er inderdaad een nieuw 
koningschap ontstaan. Gilgal is de plaats van de 
besnijdenis (Joz. 5), de plaats die spreekt van het 
oordeel over de natuur van de mens. Het besef 
daarvan zou Saul en het volk in de juiste 
verhouding tot God brengen.  

Lees nu nog een keer 1 Samuël 11.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

Heer, bewaar mij voor elk handelen waardoor 
er een smaad op uw volk en daardoor op U 
wordt gelegd. Leer mij de les van Gilgal. 

Ger de Koning 

“En Samuël zei tot het volk: Komt, laten wij naar Gilgal gaan  
en daar het koningschap vernieuwen” (1 Samuël 11 vers 14) 
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Uit een gesprek met Berrie (niet zijn echte naam): 

Berrie, een jongeman van 29 jaar, was in zijn 
leven op zoek naar  innerlijke rust en vrede.  

Hij heeft een aantal jaren aan Zenboeddhisme 
gedaan. Hij wist veel over meditatie en de 
bijbehorende lichaamshoudingen en 
ademhalingstechnieken en zong ook veel 
mantra’s. Bij meditatie concentreerde hij zich eerst 
op zichzelf en vervolgens op het “niets”.  

Hij vertelde mij, dat hij toen een overtuiging had, 
die niet gebaseerd was op basis van geloof, maar 
op een ervaringsreligie, omdat het niet om 
geloven, maar om ervaringsprocessen ging. Hem 
was geleerd zei hij, dat iedere uitleg uiteindelijk, 
door middel van eigen ervaringen te controleren 
zijn. Hij vertelde me, dat gedurende zijn uren van 
meditatie, hij een soort innerlijke rust vond, om zo 
los te komen van zijn dagelijkse kommer en kwel. 
Maar weer “terug in deze wereld”, bleek zijn 
gevoelsstemming nog steeds hetzelfde te zijn als 
daarvoor.  

Innerlijk kwam hij daardoor in conflict, omdat hij 
vaak dacht: “Als deze vrede niet blijvend is, kon 
het toch geen echte vrede zijn.” Hij vroeg zich af 
wat hij kon doen om een blijvende vrede te vinden. 
Zijn moeder was een aantal jaren geleden christen 
geworden, maar hij beschouwde het christendom 
altijd als een saaie godsdienst en hij wilde er 
aanvankelijk niet veel mee te maken hebben. Toch 
kon Berrie er niet omheen, dat zijn moeder iets 
bezat wat hij niet had. Zij straalde een rust uit die 
veel wezenlijker was. Hij zag zijn moeder ook vaak 
bidden en in de bijbel lezen. Daarna zag ze er 
vaak blij uit. Er ging rust en vrede van haar uit. Dit 
was voor Berrie de aanleiding om in de Bijbel te 
lezen.  

Kort daarna kwam hij tot het inzicht, dat echte rust 
niet in hem zelf, maar alleen in de persoon van 
Jezus Christus gevonden kon worden. Berrie, 
erkende dat hij een zondaar was en vergeving 

nodig had voor zijn zonden. Hij begreep dat het 
oordeel van God op zijn leven rustte en ook dat je 
alleen verzoend  kon worden met God door Jezus 
Christus aan te nemen als Heiland en verlosser. 
Samen met zijn moeder heeft hij het 
zondaarsgebed gebeden. Berrie heeft een aantal 
keren hulp gevraagd om los te komen van 
bepaalde dwangmatige gedachten die te maken 
hadden met het Zenboeddhisme.  

De vele mantra’s die hij vroeger zong, bleken nu 
een kwelling voor hem geworden te zijn. Als hij de 
bijbel wilde lezen hoorde hij als vanzelf mantra’s in 
zijn gedachten zingen, maar nu werden dit voor 
hem bedreigende gezangen. Hij dacht eerst dat hij 
gek aan het worden was en raakte hierdoor in 
paniek. 

Hij begreep ook dat hij hulp nodig had om los te 
komen van al die verkeerde bindingen vanuit het 
Zenboeddhisme met zijn leerstellige dwalingen. Dit 

heeft een tijdlang 
plaatsgehad doordat 
hij heel eenvoudig 
de Bijbel las. Berrie 
heeft veel verkeerde 
dingen die hij 
gedaan had en 
denkwijzen in het 
gebed beleden. Hij 
was bereid 
hervormd te worden 
door de vernieuwing 
van zijn denken om 
te erkennen wat de 

wil van God is, het goede, welgevallige en 
volkomene. Als de mantra’s naar voren wilden 
komen, riep hij de naam van de Heer Jezus. 
Daarna  begon hij hardop liederen te zingen  voor 
de Here Jezus om zo weerstand te bieden. 

Na dit enkele weken gedaan te hebben ondervond 
Berrie hier de rust van. De meeste van Berrie’s 
oude vrienden zijn nog steeds boeddhisten, maar 
hij wil hen nu vertellen over zijn eigen persoonlijke 
geloof en redding door de Heer Jezus. Velen van 
hen zijn ook op zoek naar echte innerlijke rust en 
vrede en ook zij hebben Jezus Christus de Zoon 
van God nodig om vrede  te ontvangen en rust 
voor hun ziel. 

“Dit is goed en aangenaam voor God, onze 
Heiland, die wil, dat alle mensen behouden 
worden en tot erkentenis der waarheid komen.”  

(1 Tim. 2: 1-4) 

VAN DE WERKVLOER 
DIT IS GOED EN AANGENAAM VOOR GOD 

John Bax 

“Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in  
nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft,  

zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees”  (Kolossenzen 2:18). 
” de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht” (2 Korinthe 11 :14). 
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Laat hij die meent te staan,  
uitkijken dat hij niet valt 

Met behulp van de Here had Amasja de over-
winning behaald op de Edomieten. Uit dankbaar-
heid begaf hij zich naar Jeruzalem om zich voor de 
Here neer te buigen, en Hem ter ere ontstak hij 
offers. Dit zouden we tenminste van Amasja 
verwachten, maar hij deed iets geheel anders — 
iets onbegrijpelijks. Hij had de goden van de 
Seïrieten meegenomen en in plaats van die te 
vernietigen, had hij ze voor zich als goden 
opgesteld. Hij “boog zich voor hen neer en ontstak 
voor hen offers” (vs. 14).  

Dit was een slag in het gezicht van de Here. Dit was 
zondigen met opgeheven hand. Toen ontbrandde 
de toorn des Heren tegen Amasja en Hij zond een 
profeet tot hem. In Zijn genade gaf de Here Amasja 
nog één kans, één vluchtweg, om aan het oordeel 
dat hem te wachten stond te ontkomen. De Here 
zond in Zijn genade een profeet. Deze wees 
Amasja op zijn dwaze en onlogische gedrag. Hoe 
kon hij de goden van de Edomieten, die hun eigen 
volk niet uit zijn macht hadden kunnen redden, 
boven de Here stellen? Alle logica ontbrak hier! 
Bedenk wat je hebt gedaan, Amasja, en scheur je 
kleren! Maar nee, Amasja liet de profeet niet 
uitspreken en maakte hem monddood: Wil jij mij op 
de vingers tikken? “Heeft men u tot raadsman van 
de koning aangesteld?” (vs. 16a).  

Houd op met (s)preken of je zult het met de dood 
moeten bekopen! Toen hield de profeet op en zei: 
“Ik bemerk, dat God besloten heeft u in het verderf 
te storten; omdat gij dit doet en niet naar mijn raad 
luistert” (vs. 16b). Amasja had de deur van Gods 
genade voor zichzelf dicht gegooid. Hij had Gods 
toorn over zichzelf afgeroepen. 

Achter iedere berg bevindt zich een dal. Amasja 
was op de top van de rots geweest, hij was 
opgestegen tot een geweldige geestelijke hoogte 
(vs. 12). Met behulp van de Here had hij de vijand 
letterlijk verpletterd. Maar deze ervaring was maar 
van korte duur. Nu bevond hij zich in een dal. Hij 
had gedaan wat voor de Here een gruwel was. 
Dieper had hij niet kunnen zinken. Dit soort 
ervaringen hebben we allemaal wel eens gehad. Zo 
zit je op een bergtop, en zo zit je in een dal. Toen 
Petrus beleed dat de Heer Jezus de Christus was, 
de Zoon van de levende God, zat hij op een 
bergtop. Jezus antwoordde en zei tot hem: 
“Gelukkig ben jij, Simon, Bar-jona, want vlees en 
bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn 
Vader die in de hemelen is” (Matth. 16:16,17). Een 
moment later zat hij in een diep dal. Toen de Heer 
Jezus over Zijn lijden, dood en opstanding sprak, 
nam Petrus de Heer terzijde en begon Hem te 
bestraffen en zei: “God zij U genadig, Heer, dat zal 
U geenszins gebeuren. Hij echter (de Heer Jezus)
keerde Zich om en zei tot Petrus: Ga weg, achter 

Mij, satan, je bent Mij een aanstoot; want je bedenkt 
niet de dingen van God, maar de dingen van de 
mensen” (Matth. 16:21-23).  

Op een bergtop kan God ons dingen openbaren die 
in geen mensenhart opkomen (vgl. 1 Kor. 2:9,10). In 
een dal bedenken we de dingen van de mensen, en 
kan de satan ons denken en handelen beïnvloeden. 
Als we niet oppassen en waakzaam zijn, kan ons dit 
állemaal gebeuren. Groot of klein! Gelukkig is er 
altijd een ‘profeet’ in de buurt, die God ter beschik-
king heeft om ons te waarschuwen en te vermanen. 
Als God een profeet naar ons stuurt om ons terecht 
te wijzen, laten we dan niet dezelfde fout maken als 
Amasja. Als we Gods profeten monddood maken, 
heeft dit ernstige gevolgen voor ons geestelijk 
leven. We storten ons dan zelf in het verderf. 
Amasja was hoogmoedig geworden. Voordat hij ten 
strijde trok tegen de Edomieten, liet hij zich nog 
door een man Gods corrigeren. De overwinning had 
hem echter hoogmoedig gemaakt.  

Het kan zo zijn dat we geestelijk tot grote hoogte 
stijgen. De Heer kan ons geweldige dingen 
openbaren, op zeer grote hoogten voeren. Paulus 
kende iemand (hijzelf), die werd opgenomen tot in 
de derde hemel, het paradijs. Daar hoorde hij 
onuitsprekelijke woorden, die een mens niet 
geoorloofd is te speken. In tegenstelling tot de 
‘geestelijken’ in onze dagen, sprak hij liever niet 
over zijn gezichten en openbaringen. Zij die daar 
vandaag de dag te koop mee lopen, en zich daarop 
beroemen, noemt Paulus ronduit onwijs. Paulus 
zegt: dit soort ervaringen kunnen iemand hoog-
moedig maken. Opdat hij zich niet zou verheffen, 
had God hem zelfs een doorn voor het vlees 
gegeven, een engel van satan om hem met vuisten 
te slaan. Hoewel hij God driemaal gebeden had dat 
hij van hem zou wijken, was zijn gebed niet 
verhoord. God gaf hem echter wel genade om de 
doorn te verdragen (2 Kor. 12:1-10). Hier zien we 
dat zelfs iemand als Paulus zichzelf zou verheffen, 
als God het niet had verhoed. 

Na de overwinning sloeg Amasja de raad van de 
profeet in de wind. “Heeft men u soms tot raadsman 
van de koning aangesteld?” (vs. 16). Als koning 
meende hij dat hij boven de profeet stond. Er lopen 
op christelijk erf heel wat ‘koningen’ rond. Gelovigen 
die, net als Amasja aan het begin van zijn 
koningschap, vasthielden aan ‘hetgeen geschreven 
staat’. Die zich, als ze eens een keer een verkeerde 
beslissing namen, lieten corrigeren door een man 
Gods. Die in de geestelijke strijd grote 
overwinningen hebben behaald. Die zich boven op 
de top van de rots bevonden. Maar in plaats dat ze 
nederig bleven en God de eer gaven, zijn ze 
hoogmoedig geworden. De goden van de Seïrieten 
hebben bezit van hun leven genomen: hoogmoed, 
ongezeglijkheid, manipulatie en intimidatie. Het is 
het  vlees dat zijn ware gezicht laat zien. “Zij die 
naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het 

KONING AMASJA VAN JUDA Peter Cuypers 
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Zijn overwinning op Edom en zijn nederlaag tegen Israël 
2 Kronieken 25:1-28 
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vlees…, want wat het vlees bedenkt is (de) dood…, 
omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen 
God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van 
God… En zij die in het vlees zijn kunnen God niet 
behagen” (Rom. 8:5-8). Amasja onderwierp zich 
niet langer aan God. Hij meende te staan, maar zijn 
val was onherroepelijk. Dit is één van de 
voorbeelden die “beschreven zijn tot waarschuwing 
voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn 
gekomen. Daarom, laat hij die meent te staan, 
uitkijken dat hij niet valt” (1 Kor. 10:11,12). 

De (broeder) strijd tegen Joas,  
de koning van Israël 

Nadat Amasja zich had ontdaan van de profeet, de 
‘luis in zijn koninklijke pels’, ging hij over tot de orde 
van de dag. Daarna pleegde Amasja, de koning van 
Juda overleg en zond Joas, de zoon van Joachaz, 
de zoon van Jehu, de koning van Israël, de 
boodschap: “Kom, laten wij ons met elkander 
meten” (vs. 17). Amasja verkeerde in een 
overwinningsroes. Nu hij de Edomieten verslagen 
had, waren de Israëlieten aan de beurt. Met hen 
had hij nog een appeltje te schillen. Amasja had 
overleg gepleegd. Maar niet met de Here! De Here 
had immers plaats moeten maken voor de goden 
van de Seïrieten. De raad van de Here had hij 
terzijde gelegd. Geen man Gods, geen profeet die 
hem nog waarschuwde. Maar dit vond Amasja geen 
ramp. Hij had zijn eigen profeten, zijn eigen 
raadgevers. Blijkbaar achtten zijn raadgevers het 
leger sterk genoeg om de strijd met de Israëlieten 
aan te gaan. Amasja wierp Joas de handschoen 
toe: Laten wij ons met elkaar meten!  

Maar Joas voelde niet zoveel voor een kracht-
meting. Niet dat hij bang was voor Amasja. Nee, hij 
was gewoon een stuk wijzer. ‘Broeders’ moeten 
elkaar niet zonder noodzaak gaan bestrijden (vgl. 
Gen. 13:8vv. en 2 Kron. 11:1-4). In de vorm van een 
gelijkenis zond Joas aan Amasja een waarschuwing 
om af te zien van zijn strijdplan: De distel (Amasja) 
zou door de dieren des velds (het leger van Israël) 
vertrapt worden (vs. 18). Joas kende het hart en de 
drijfveren van Amasja. Hij was overmoedig en 
eerzuchtig geworden. Hij adviseerde Amasja thuis 
te blijven: “Waarom zoudt gij het ongeluk tarten en 
ten val komen en Juda met u?” Maar Amasja 
luisterde niet, want God had dit beschikt, om hen 
prijs te geven, omdat zij de goden van Edom 
gezocht hadden (vs. 19,20). 

Het ene kwaad volgde het andere kwaad op in het 
leven van Amasja. De oorzaak van zijn diepe val lag 
in zijn hart: het was de Here niet volkomen 
toegewijd (vs. 2). We hebben gezien dat dit te 
maken had met zijn onverschilligheid aangaande 
het kwaad van de hoogten waar het volk offerde. 
Vervolgens zagen we dat Amasja in zijn kleingeloof, 
in onafhankelijkheid van de Here, een verkeerde 
beslissing nam (vs. 6). Gelukkig liet hij zich toen 
nog corrigeren door een man Gods! Na de 
overwinning op de Edomieten verviel hij echter tot 
afgoderij (vs. 14). Hij liet zich niet meer 
waarschuwen door een profeet van de Here. Erger 
nog: hij maakte de profeet monddood (vs. 15-16). 
En uiteindelijk zien we dat hij zich wilde meten met 
zijn broeders, de Israëlieten (vs. 17-20).  

Als er een scheuring onder broeders heeft 
plaatsgevonden, kan het zijn dat we niet meer mét 

hen kunnen strijden (vs. 7), maar dat betekent nog 
niet dat we tégen hen moeten strijden. Net als 
koning Joas zullen we alles eraan moeten doen om 
een strijd tussen broeders te voorkomen. Helaas 
zien we in deze geschiedenis dat het vlees zich niet 
laat gezeggen. Amasja greep naar de wapens. Hij 
wilde en zou zich meten met de koning van Israël. 
Vleselijke leidsmannen, ‘koningen’ onder ons, zijn 
de oorzaak ervan dat vele ‘Judeeërs’ (Godlovers) 
ten val komen (vs. 19). Strijd en twist onder 
broeders gaat altijd ten koste van de aanbidding. 
Velen uit Juda vluchtten naar hun tenten. Het waren 
Godlovers (Judeeërs) die nu thuisbleven (vs. 22). 
En het huis Gods werd van zijn goud, zilver en gerei 
(vaten) beroofd (vs. 24). Strijd onder broeders heeft 
ook grote gevolgen voor het huis van God, de 
gemeente (1 Tim. 3:15). Als het geestelijk huis van 
God mogen we de heerlijkheid van God en van de 
Heer Jezus vertonen (het goud). We mogen 
verzoening (het zilver) aanbieden aan een verloren 
wereld (2 Kor. 5:18-21). Het huis van God was 
beroofd van zijn goud en zilver. Hoe kunnen we nog 
iets van Gods heerlijkheid en van de verzoening 
laten zien in deze wereld, als we elkaar bestrijden 
en verslaan?  

Niet alleen werd het goud en zilver meegenomen uit 
het huis van God, maar ook het gerei dat zich in het 
huis van God bevond (de vaten des Heren). Dit 
gerei, deze vaten, waren nodig voor de eredienst in 
het huis van God. Het spreekt van gelovigen die 
een dienst verrichten in het huis van God — vaten 
tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de Meester, tot alle 
goed werk toebereid (2 Tim. 2:21). Wat een gemis 
voor het huis van God! Ook de schatten uit het 
koninklijk paleis werden meegenomen. De koning 
werd beroofd van al zijn rijkdommen, van dat wat 
bijdroeg aan zijn eer en faam (vgl. 2 Kon. 20:13). Er 
bleef niets van over. Weg eer, weg faam!  

We lezen verder dat er gijzelaars werden 
meegevoerd. Deze inwoners van Juda lieten zich 
gevangennemen en werden meegevoerd naar 
Samaria. In 722 v.C. werd Samaria (een benaming 
voor het tienstammenrijk) door de koning van 
Assyrië belegerd en ingenomen. De bevolking werd 
weggevoerd naar Assyrië, omdat zij “niet hadden 
geluisterd naar de Here, hun God, maar Zijn 
verbond hadden overtreden: al wat Hij aan Mozes, 
de knecht des Heren, had geboden; zij hadden er 
niet naar geluisterd en het niet gedaan” (2 Kon. 
18:12). Door middel van kolonisatie zijn toen de 
Samaritanen ontstaan, een vermenging van de 
achtergebleven Israëlieten met de nieuwe 
bevolking. Dit volk vereerde de Here, maar diende 
ook zijn afgoden (2 Kon. 17:27-33).  

Deze Judeeërs kwamen dus daar terecht waar niet 
meer naar de Here geluisterd werd, waar Gods 
verbond werd overtreden en gelovigen zich gingen 
vermengen met ongelovigen. Waar de Here werd 
gediend, maar ook de goden van de wereld. 
Hoeveel gelovigen hebben zich niet door strijd en 
twist onder broeders laten ‘meevoeren’ naar 
plaatsen waar niet meer naar de Heer geluisterd 
wordt? Waar geboden en verordeningen van de 
Heer theologisch of filosofisch onderuit worden 
gehaald? Als men niet langer luistert naar de Here, 
en het Woord van God gaat ontkrachten, duurt het 
niet lang of de koning van Assyrië, een type van de 
overste van de wereld, de duivel, doet een inval. 
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Duizenden worden weggevoerd naar Assyrië (de 
wereld). Kerken, gemeenten, lopen massaal leeg. En 
men vraagt zich af: Hoe kan dat? Hoe is dit toch 
mogelijk? Hoe krijgen we de kerken, de gemeenten, 
weer vol? Ook hiervoor heeft ‘de koning van Assyrië’ 
een oplossing. Er kwamen mensen uit Babel, Kuta, 
Awwa, Hamat en Sefarwaïm en hij deed hen wonen 
in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten. 
Zij namen Samaria in bezit en vestigden zich in de 
steden daarvan (2 Kon. 17:24). Geef ze een priester 
die hen leert hoe ze God moeten dienen, en iedereen 
is tevreden (2 Kon. 17:27,28). Inderdaad, ze dienden 
de Here, maar daarnaast maakte elk volk zijn eigen 
goden en zij plaatsten die in de tempels op de 
hoogten die de Samaritanen hadden gebouwd, elk 
volk voor zich, in de steden waar zij woonden (2 Kon. 
17:29). Een ‘gemengd gezelschap’ van christenen en 
naamchristenen. Op de eerste dag van de week dient 
men de Heer, en de overige dagen dient men zijn 
afgoden. “Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar 
de kracht daarvan verloochenen zij” (2 Tim. 3:5). 

Dit alles overkwam Amasja en Juda omdat zij de 
afgoden van Edom gezocht hadden (vs. 20). Ze 
hadden kleine kracht, maar de Here schonk hun de 
overwinning op de Edomieten. Daarna hadden zij Zijn 
Woord echter niet bewaard en zijn Naam verloochend 
(vgl. Op. 3:8). Amasja hield niet vast wat hij had; zijn 
kroon werd weggenomen (Op. 3:11). De verliezers 
werden weggevoerd en kwamen terecht in Samaria 
(voor ons: Laodicéa). Niet koud of heet, maar lauw 
(Op. 3:15,16).  

Het einde van Amasja 

Amasja leefde na de dood van Joas, de koning van 
Israël, nog vijftien jaar. Van de tijd af, dat Amasja 
afweek van de Here, smeedde men te Jeruzalem een 
samenzwering tegen hem. En hij vluchtte naar Lakis. 
Maar men liet hem achternazetten naar Lakis en daar 
doden (vs. 25-27). Amasja leefde in Jeruzalem, de 
stad van de vrede, maar omdat hij van de Here was 
afgeweken, ontbrak het hem aan vrede. Hij moest 
voortdurend op zijn hoede zijn en vrezen voor zijn 
leven. Hij vluchtte uiteindelijk naar Lakis (d.i. 
‘onoverwinnelijk’). In Lakis meende hij vrede te 
vinden. Daar achtte hij zich veilig en onoverwinnelijk.  

Zij die van de Here zijn afgeweken, vinden echter 
nergens meer echte vrede. Waarheen wij ook 
vluchten, God weet ons altijd te vinden (vgl. Jona en 
Ps. 139:7-12). Daar waar Amasja meende onover-
winnelijk te zijn (in Lakis), werd hij gedood. Door wie? 
Door zijn eigen onderdanen! Door degenen die hem 
eens geëerd en gediend hadden, die eens samen 
met hem gebeden en gestreden hadden. Door zijn 
ontrouw, doordat hij van de Here was afgeweken, 
hadden zij zich tegen hem gekeerd. Op de rug van 
paarden werd zijn dode lichaam weggevoerd (vs. 28). 
Als Amasja niet van de Here zou zijn afgeweken, 
zouden zijn onderdanen hem op handen gedragen 
hebben naar zijn laatste rustplaats. Deze eer werd 
hem echter niet bewezen. Hij werd op paarden 
gelegd en begraven in de stad Davids. Een triest 
einde van een koning die zo veelbelovend en goed 
begon. 

Colofon 



Als iemand u deze vraag zou stellen, wat zou u 
daar dan op antwoorden? Ongetwijfeld zijn er 
veel invloeden die bezig zijn het gezinsleven te 
ruïneren. Vier daarvan komen mij voor als de 
gevaarlijkste. Elk daarvan is zo geniepig, dat 
slechts weinig mensen ze herkennen, totdat ze 
er opmerkzaam op gemaakt worden. Als dat 
gebeurt, geven ze direct toe dat dit juist is. Ziet 
u dit ook zo? De derde van deze vier 
‘terroristen’ geven wij hieronder weer. Zo de 
Heer wil komt nummer vier volgende maand in 
‘Rechtstreeks’ ter sprake. 

Terrorist Materialisme 

Onze gezinnen kunnen niet alleen door 
‘drukte’ en ‘vermaak’  geterroriseerd worden, 
ook het streven naar bezit heeft een 
vernietigende uitwerking. Materialisme is 
voor het gezinsleven zeer funest. Deze 
‘terrorist’ kweekt valse waarden en normen. 
Hij vindt bezittingen veel belangrijker dan 
goede relaties. Hij verwent het gezin met 
allerlei dingen, die men graag wil hebben, 
zonder het te geven wat het werkelijk nodig 
heeft. Wij kunnen allemaal met veel minder 
toe. De Terrorist Materialisme aanbidt 
aardse dingen in plaats van God. Gods 
Woord zegt ons, dat al wat er tussen God en 
ons in komt te staan, een afgod is. Omdat 
wij misschien besloten hebben het net zo te 
doen als anderen en ‘het goede leven’ te 
genieten, worden wij slaven van het geld. 
We zijn zelfs bereid geld uit te geven dat we 
niet hebben, voor dingen die men niet eens 
nodig heeft. Creditcards, roodstaan en hoge 
rente zorgen ervoor dat degene die leent tot 
slaaf wordt van de bank. 

Maar als er ‘geld zat’ is, slaat terrorist 
Materialisme eveneens keihard toe. De 
ongelukkigste gezinnen zijn vaak die 
gezinnen waar men alles heeft wat het hart 
begeert, maar waar tevredenheid zoek is. 

Wat gebeurt het veel, dat we bij ons volgen 
van terrorist Materialisme tenslotte ons gezin 
verliezen. Bij een enquête in de VS onder 
hulpverleners bij huwelijksmoeilijkheden 
stond ‘financiële problematiek’ bovenaan als 
oorzaak voor gebroken gezinnen. Het is 
triest dat men terrorist Materialisme vaak zelf 
toestaat zulke financiële lasten op de hals te 
leggen. 

God zegt toch immers: ‘gij zult niet 
begeren…’ (Ex. 20:17), en ‘nu is de gods-
vrucht met tevredenheid inderdaad een 
grote winst’ (1 Tim. 6:6). ‘Hebben wij echter 
voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee 
tevreden zijn’ (1 Tim. 6:8). ‘Weest tevreden 
met wat gij hebt’ (Hebr. 13:5) ‘Mijn God zal 
in al uw behoeften voorzien…’ (Fil. 4:19). 

Het was de begeerte naar materiële dingen 
die Achan tot ongehoorzaamheid verleidde. 
Dit bezorgde Israël een nederlaag en kostte 
Achan zijn eigen leven en dat van zijn gezin 
(Joz. 7). Zo gaat het als we terrorist 
Materialisme de kans geven om onze 
begeerte naar ‘meer’ te vervullen.  

Wat we moeten doen is onze verhouding tot 
materiële dingen opnieuw in Gods licht te 
zien. Een verkeerde visie daarop zou ons 
tenslotte veel meer kunnen kosten dan we 
willen – ons gezin… 
 

(vrij naar J. Palmer Grace & Truth) 
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“Rechtstreeks” Jaargang 2, Nr. 5 mei 2005 

Waarmee vullen wij het hart en het leven van 
de mensen in onze omgeving die de Heer nog 
niet kennen, en die daarom heel goed met 
'lege vaten' te vergelijken zijn? Worden zij 
gevuld met de dingen van God, met het 
Woord van God, met de dingen van de Heilige 
Geest? Laten wij niet twijfelen aan Gods 
beloften, maar dit werk in het geloof beginnen, 
evenals de weduwe in de geschiedenis in 2 
Koningen 4 dat deed.  

1. Als wij zelf maar 'olie' in onze kruiken 
hebben en licht verspreiden in onze 
omgeving (vgl. Matt. 25:4), kan God dat 
'weinige' gebruiken en op wonderbare 
wijze vermeerderen. 

2. Dan vullen wij ook andere ‘vaten’ met 
‘olie'. De olijfolie, die in deze ge-
schiedenis maar blijft stromen, is een 
bekend beeld van de Heilige Geest 
(vgl. 2 Kon. 4:1-7). 

3. David spreekt over een volle en 
overvloeiende 'beker' voor de schapen 
van de goede Herder (Ps. 23:5). Hier 
gaat het om het Woord van God in zijn 
verfrissende kracht, waaraan wij ons 
rijkelijk mogen laven. 

4. In de tegenwoordigheid van de Heer 
werden de 'vaten' in de feestzaal tot 
boven toe gevuld met water, resp. wijn 
(Joh. 2:6-10). 

5. De Heilige Geest wordt dan in ons een 
'bron', d.i. een fontein van water, die 
omhoog springt in ons binnenste, die al 
onze dorst lest en tevens stromen van 
levend water naar buiten laat vloeien 
(Joh. 4:14; 7:37-39 'Dit nu zei Hij van 
de Geest'). 

 

Het beeld van de watervaten in Johannes 2 
toont tevens wat de goede weg is om vervuld 
te worden met de Geest. Het reinigingswater 
spreekt hier van het Woord van God in zijn 
heiligende en reinigende kracht, als de 
voorwaarde voor een leven dat vol is met de 
blijdschap van de Heilige Geest (Joh. 15:3; Ef. 
5:26).  

Wanneer wij vol zijn van de rijkdommen van 
het Woord van God, maakt Gods Geest dat 
tot een bron van voortdurende vreugde. Het 
‘water’ wordt veranderd in ‘wijn’ — de wijn is 
een bekend bijbels beeld van blijdschap (vgl. 
Richt. 9:13; Ps. 104:15). Vandaar dat de 
apostel ons ertoe oproept het Woord van 
Christus rijkelijk in ons te laten wonen, om 
een blij loflied te kunnen zingen in ons hart en 
tot elkaar te spreken in psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen (Kol. 3:16; vgl. de 
parallelplaats Ef. 5:18-19). 

BIJBELSE BEELDEN VAN DE 
VERVULLING MET DE GEEST 

 Hugo Bouter 
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Vraag:  

Is het juist om het vuur van de Heilige Geest 
van de hemel te roepen om de machten van 
de duisternis te verdrijven? 

Antwoord: 

Vuur is in de Bijbel doorgaans een symbool 
van het oordeel. De offers werden door vuur 
verteerd op het brandofferaltaar en dit getuigde 
ervan dat Christus eenmaal zou sterven voor 
onze zonden in het vuur van Gods gericht. 
Straks zal Hij wederkomen om alle goddelozen 
te oordelen en in de poel van vuur te werpen, 
d.i. de hel waar het vuur niet wordt uitgeblust 
(Mark. 9:43-48). De Vader heeft heel het 
oordeel aan de Zoon gegeven. Hij heeft Hem 
macht gegeven om het uit te oefenen, omdat 
Hij de Mensenzoon is (Joh. 5:22,27). 

Wij vinden in Gods Woord dan ook nergens 
een oproep om in de genadetijd waarin wij 
leven het vuur van de Geest te laten neerdalen 
om boze machten te oordelen. Dat is eigenlijk 
geen Bijbelse gedachte. Bij de uitstorting van 
de Heilige Geest op het pinksterfeest lezen wij 
over ‘tongen als van vuur, die zich verdeelden, 
en het zette zich op ieder van hen’ (Hand. 2:3). 
Dit verschijnsel beperkte zich tot de discipelen 
die gemeenschappelijk bijeen waren in een 
huis te Jeruzalem. De verdeelde tongen als 
van vuur houden blijkens dit hoofdstuk verband 
met de vreemde talen, die de Geest hun gaf uit 
te spreken. In feite was dit een teken, een 
oordeelsaankondiging voor het ongelovige volk 
der Joden (vgl. 1 Kor. 14:21-22). 

Dit ‘vuur’ wordt verder niet meer genoemd als 
begeleidend verschijnsel bij de drie latere 
situaties in het boek Handelingen, waar sprake 
is van de (gevolgen van de) uitstorting van de 
Geest (Hand. 8:17; 10:44-46; 11:15-16; 19:6). 
Johannes de Doper, de voorloper van de Heer, 
had inderdaad geprofeteerd dat Hij het volk 
zou dopen ‘met de Heilige Geest en vuur’. Dit 
werd echter telkens gekoppeld aan de 
voorzegging dat Hij Zijn dorsvloer zou zuiveren 
en de tarwe in de schuur zou samenbrengen, 
maar het kaf ‘met onuitblusbaar vuur’ zou 
verbranden (Matt. 3:11-12; Luk. 3:16-17). Het 
gaat hier om toekomstige dingen. Het 
verzamelen van de tarwe in de schuur en het 
verbranden van het kaf zijn twee verschillende 
zaken, die in de eindtijd zullen plaatshebben. 
Wij mogen God danken dat het verbranden 
van het kaf ‘met onuitblusbaar vuur’ nog 

steeds niet heeft plaatsgevonden. Bovendien 
is dat geen activiteit waarbij wij betrokken zijn, 
het is een oordeel dat de Heer Zelf zal 
uitvoeren bij Zijn komst.  

Wij weten dat Elia, de profeet van het gericht, 
daadwerkelijk vuur liet neerdalen van de 
hemel. Dit vuur verteerde twee oversten over 
vijftig met hun vijftigtallen (2 Kon. 1:9-12). Zij 
waren door de goddeloze koning Ahazia 
gestuurd om de profeet in hechtenis te nemen. 
Beide oversten spraken Elia weliswaar aan als 
‘man Gods’, maar zij behandelden hem als een 
gewone onderdaan van de koning door hem te 
bevelen af te dalen van de bergtop waarop hij 
zat. Deze vergissing kostte hen en alle 
soldaten het leven.  

Eeuwen later gebeurde het in diezelfde 
omgeving, dat de discipelen Jakobus en 
Johannes vuur van de hemel wilden laten 
neerdalen op de Samaritanen die de Heer 
weigerden te ontvangen. Zij verwezen daarbij 
naar het voorbeeld van Elia, maar de Heer 
bestrafte hen. Zij dachten misschien dat zij een 
Schriftuurlijk voorbeeld voor hun verzoek 
hadden, maar de reactie van de Heer was: ‘U 
weet niet van welke geest u bent’ (Luk. 9:51-
56). Het was nu niet de tijd om deze belediging 
te wreken. De Zoon des mensen was niet 
gekomen om mensenlevens te verderven, 
maar hen te behouden. Daarom zei de Heer 
ook tegen de discipelen dat zij hun vijanden 
moesten liefhebben, moesten zegenen wie 
hen vervloekten, moesten weldoen aan 
degenen die hen haatten en moesten bidden 
voor degenen die hen vervolgden (Matt. 5:44; 
vgl. Rom. 12:14,20). Wij moeten ons gedragen 
als zonen van de hemelse Vader, die goed is 
jegens bozen en goeden.  

Het is inderdaad zo dat wij een geestelijke 
wapenrusting hebben om de machten van de 
boze te weerstaan, maar onze wapens zijn 
hoofdzakelijk defensief van aard (Ef. 6:10-18). 
Hier is geen sprake van vuur of iets dergelijks. 
Wij moeten de duivel weerstaan en dan zal hij 
van ons vluchten (Jak. 4:7; 1 Petr. 5:9).  

In het licht van deze passages is het duidelijk 
dat het niet onze plaats en taak als christenen 
is om ‘vuur van de Geest’ van de hemel te 
laten neerdalen (wat men daaronder dan ook 
mag verstaan), om de machten van de 
duisternis te verjagen. 

REPLY Eugene P. Vedder 
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“Rechtstreeks” Jaargang 2, Nr. 5 mei 2005 

De intocht van de Vredevorst 
in Jeruzalem 

De Messias zal Zijn triomfantelijke 
intocht in de stad houden en door 
Zijn volk met de woorden van Psalm 
24:7-10 begroet worden. Maar eerst 
willen we een blik op een profetie 
werpen die voor een deel al is 
vervuld, namelijk die van Zacharia 
9:9 en 10. Bij Zijn eerste komst trok 
de Heer Jezus op een ezel 
Jeruzalem binnen als een teken dat 
Hij het door leed beproefde 
Jeruzalem vrede wilde brengen. 
Toen erkenden de bewoners van de 
stad niet wat tot hun vrede diende 
(Luk. 19:42).  

Dan zullen ze hun Messias 
ontvangen met de woorden: “Gezegend Hij die 
komt in de naam van de Heer!” (Matth. 23:39; Ps. 
118:26).  Maar destijds liet Hij Zich gevangen 
nemen en Zich door zijn volk aan het kruis 
nagelen. Maar door het werk aan het kruis legde 
Hij de basis voor hun toekomstige redding. 
Wanneer Hij dan terugkomt, zal ook het volgende 
vers vervuld worden: Hij zal de militaire macht van 
Israël afschaffen, omdat Israël zich niet meer 
behoeft te verdedigen. Uiteindelijk zal Hij aan alle 
volken van de aarde vrede verkondigen, wanneer 
Hij alle vijanden verslagen heeft en zijn 
heerschappij zich tot aan de einden van de aarde 
uitgebreid zal hebben. 

Dan gaat de profetie uit Daniël 2:44, 45, 35 in 
vervulling. De steen is een beeld van de Heer 
Jezus, die zonder menselijk toedoen alle 
koninkrijken omverwerpt. Deze steen vervult 
uiteindelijk de hele aarde. Zijn rijk zal noch 
verstoord worden, noch zal de heerschappij naar 
een ander volk gaan. Hij is de God des hemels, 
die de heerschappij aan zijn Messias overgeeft. 

We willen ons nu met een vers uit de Psalmen 
bezig houden, waarin de Messias al lange tijd van 
te voren werd aangekondigd. Een psalm die de 
Geest van God David heeft ingegeven. De 
profetische aankondiging van de Messias in Psalm 
2. De Psalmen hebben naast een letterlijke uitleg 
en een directe toepassing op het leven van de 
gelovigen ook een profetische betekenis, die al in 
Psalm 2:1-6 heel duidelijk wordt. Deze Psalm gunt 
ons een blik in hoe God de ontwikkelingen en de 
diepste beweegredenen van de mens en daarmee 
ook van de politieke leiders gedurende deze tijd 
ziet. De volken zijn in oproer, de koningen en 
vorsten beraadslagen hoe zij de situatie meester 
kunnen worden. Ze zien als oorzaak voor hun 
catastrofale situatie, hun laatste restje binding met 
God. Daarom willen ze zich definitief van Hem 
losmaken.  

Ze zijn zich er niet van bewust dat ze alleen 

hierdoor nog bestaan, omdat deze 
grote God hun adem geeft en hen 
nog tot vervulling van zijn plannen 
gebruikt. Ze maken geen enkele 
indruk op Hem door hun boosheid: 
Hij lacht en spot met hen die Hem 
bespotten en belasteren (vgl. Op. 
13:5, 6; 16:9, 11). God zal in toorn 
tot hen spreken en wel door zijn 
koning, die Hij op Sion gezalfd 
heeft en die de rechtmatige koning 
in Jeruzalem zal zijn. De zalving 
van deze Koning is nu al bijna 
2000 jaar geleden geschied. Het is 
deze grote Koning, de Koning van 
God, zo vergaan als koning David 
(Hand. 4:25).  

Want de schrijver van deze Psalm 
is een beeld van deze Koning. Ook 

David was al lang gezalfd, voordat hij eindelijk 
koning werd. Hij werd op dood en leven door Saul, 
de eerste koning van Israël, vervolgd. Saul, een 
beeld van de antichrist, leidde het volk Israël aan 
de rand van een ruïne en moest plaats maken 
voor David, die in vele oorlogen alle vijanden van 
het volk Israël overwon en zo de voorwaarde 
schiep dat zijn zoon Salomo – ook een beeld van 
Christus, de grote Vredevorst – het volk naar een 
tijd van ongekende vrede leidde. 

Nadat de psalmist Gods zicht en plan heeft 
beschreven, laat hij nu de Messias Zelf aan het 
woord komen: Hij spreekt van zijn menswording 
en hoe God Hem als Zoon heeft aangesproken en 
Hem heeft opgedragen de heerschappij over de 
naties over de gehele aarde op Zich te nemen. De 
tijd van zijn menswording tot aan zijn wederkomst 
in heerlijkheid om als Rechter en Koning het rijk op 
te richten wordt hier buiten beschouwing gelaten, 
zoals dat zo vaak in het woord van God het geval 
is. De tussenvoeging van de genadetijd na het 
volbrachte werk aan het kruis en de vorming van 
de gemeente, de hemelse bruid, was in het Oude 
Testament een verborgenheid, ook al vinden we 
dat in verschillende voorbeelden aangeduid. 

Hoe kunnen de koningen en rechters deze 
wereldwijde crisis ontlopen? Als zij godvrezend 
worden en niet de banden en koorden doorbreken 
die hen nog aan God binden. Echte toewijding 
wordt getoond, als men de eeuwige God met 
vreugde dient (vgl. Ps. 100:2), die gaat gepaard 
gaat met een dienst voor God en met ontzag voor 
zijn Zoon en een hartelijke genegenheid naar 
Hem, zoals die in een kus tot uitdrukking komt.  

Wee de mensen die zich niet aan de Zoon willen 
onderwerpen; zijn toorn zal hen treffen. Gelukkig 
allen die zich in vertrouwen tot Hem wenden, want 
Hij is de enige toevlucht die er is in deze tijd. 

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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WOORDVORMING EN WOORDVOORKEUREN  

IN HET NIEUWE TESTAMENT 

Onlangs viel me weer eens op hoe gemakkelijk 
het Grieks woordelementen combineert tot 
nieuwe woorden.  

Het is altijd afwachten of ook anderen zulke 
nieuwe woorden gaan gebruiken, of dat ze beperkt 
blijven tot degenen die de moed hebben gehad ze 
te vormen. Zo’n nieuw gevormd woord noemt men 
een neologisme. Zodra ook anderen zo’n nieuw 
gevormd woord gaan gebruiken, wordt het al snel 
niet meer als neologisme gevoeld. 

Een tijd lang dacht ik dat Paulus een aantal van 
zulke neologismen had gevormd. Groot was mijn 
teleurstelling toen ik zag dat van een bepaalde 
groep woorden die ik als zodanig beschouwde, er 
niet één bij was die niet al (veel) eerder was 
gevormd. Wat mijn onderzoekje wél opleverde, 
was de vaststelling dat bepaalde woorden duidelijk 
de voorkeur van de apostel Paulus hadden, omdat 
we ze alleen (of bijna alleen) bij hem tegenkomen. 
In dit artikel onderzoeken we een bijzondere 
categorie bijvoeglijke naamwoorden, namelijk die 
bijvoeglijke naamwoorden die gevormd zijn met 
het voorvoegsel fil-, d.w.z. ‘liefhebbend’. Het enige 
echte neologisme op deze lijst is niet van Paulus, 
maar van Johannes afkomstig. De Heilige Geest 
gebruikte de Bijbelschrijvers dus zoals ze waren, 
inclusief hun taalkundige voorkeuren! 

PAULUS 

Filagathos   

Betekent ‘het goede liefhebbend’, ‘een liefhebber 
van het goede’ (Tit. 1:8). 

Filandros 

Betekent ‘man-lievend’; ‘man-lievend zijn’ is dus ‘je 
man liefhebben’ (Tit. 2:4). 

Filarguros 

Betekent  ‘zilver(geld)-lievend’, ‘geldzuchtig’  
(2 Tim. 3:2;  ook Lukas in Luk. 16:14). 

Filautos                          

Betekent ‘zichzelf-liefhebbend’, zelfzuchtig  
(2 Tim. 3:2). 

Filèdonos 

Betekent ‘genot-liefhebbend’, ‘genotzuchtig’, 
‘liefhebber van genot’ (2 Tim. 3:4). 

Filotheos 

Betekent ‘God-liefhebbend’, ‘liefhebber van 
God’ (2 Tim. 3:4). 

 

Filoneikos 

Betekent ‘twist-lievend’, ‘twistziek’; ‘twistziek zijn’ is 
dus ‘te moeten twisten’ (1 Kor. 11:16). 

Filoxenos 

Betekent ‘vreemdeling / gast-lievend’, ‘gastvrij’  
(1 Tim. 3:2; Tit. 1:8; ook Petrus in 1 Petr. 4:9). 

Filostorgos 

Betekent ‘genegenheid-lievend’, oftewel 
‘hartelijk’ (Rom. 12:10). 

Filoteknos 

Betekent ‘kind-lievend’; ‘kind-lievend zijn’ is dus ‘je 
kind(eren) liefhebben (Tit. 2:4). 

JOHANNES 

Filoprooteuoon 

Betekent ‘liefhebbend de eerste te zijn’, oftewel 
‘die graag de eerste is’ (3 Joh.:9). Dit woord lijkt 
door Johannes zelf te zijn gevormd. 

LUKAS 

Filarguros  

(zie boven); 

Filanthroopos 
Betekent ‘menslievend’, oftewel ‘vriendelijk’  
(Hand. 27:3). 
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Laatste woorden van Godsmannen hebben altijd 
iets aangrijpends en indringends. Zij kijken terug 
op een leven vol van de werken van God. Zij zien 
wat God in hun leven en in dat van zijn volk heeft 
gedaan. Omdat zij God kennen en de wijze 
waarop Hij werkt en wat Hij wil, kunnen zij het volk 
ook waarschuwen voor de dingen die komen 
gaan. Is er trouw, dan zal Gods zegen worden 
ervaren; is er ontrouw dan moet Gods oordeel 
komen. Mozes, David, Paulus, om er een paar te 
noemen, hebben zich aan het eind van hun leven 
ook zo tot Gods volk gericht.  

Samuël kan het volk uitdagen hem van enig 
onrecht te beschuldigen. Zij kunnen het niet. Altijd 
heeft hij zich voor hen ingezet, belangeloos, 
zonder iets van het volk te vragen, zonder aanzien 
des persoons. Eén belang stond hem voor ogen: 
het volk de wil van God bekend maken en hen bij 
Hem te houden. De koning die zij over zich 
hebben gevraagd, zal heel anders handelen. Hoe 
gedraag ik mij te midden van Gods kinderen?  

Samuël wijst terug naar het verleden en plaatst het 
volk in Gods tegenwoordigheid om hen nog eens 
te herinneren aan wat God in het verleden voor 
hen had gedaan. Hij wil een volk dat zo goed zijn 
geschiedenis kent, er opnieuw van doordringen 
hoe zij geweest zijn en hoe de Heer met hen heeft 
gehandeld. De grote leiders, Mozes en Aäron, 
waren door God gezonden om zijn volk uit Egypte 
te bevrijden. Daaraan had het volk niets 
bijgedragen. Toen zij in het land woonden, hadden 
zij keer op keer de Heer vergeten. Daarom moest 
Hij hen tuchtigen door vijanden die Hij op hen 
afstuurde. Maar als ze dan tot de Heer riepen, 
stuurde Hij een verlosser door wie Hij hen uit de 
macht van hun vijanden redde.  

Dan komt de grote ommekeer. Als Nahas, de 
koning der Ammonieten tegen hen optrekt roepen 
ze niet meer in hun nood tot de Heer, maar roepen 
ze om een koning “terwijl toch de HERE, uw God, 
uw koning is” (vs. 12). Hier komt de echte oorzaak 
van hun roep om een koning aan het licht. Goed, 
nu hebben zij hun koning. Als ze dan maar de 
Heer blijven vrezen, Hem blijven dienen en naar 
Hem blijven luisteren! Maar als ze Hem 
weerspannig zijn…  

Om zijn woorden kracht bij te zetten doet Samuël 
een beroep op de macht van God. Terwijl de 
tarweoogst in volle gang is en er van enig onweer 
geen sprake kan zijn, vraagt Samuël aan God zijn 
donderende stem te laten horen. Het klinkt als bij 
Sinaï. Ook daar openbaarde God Zich op die wijze 

aan een eigenwijs volk. Donder jaagt angst aan, 
omdat het volk iets heeft gezegd (zoals bij Sinaï) 
of gevraagd (zoals een koning) wat niet naar Gods 
gedachten is. De vraag om een koning was een 
groot kwaad. Maar ze hadden hem gekregen, net 

als destijds de wet, om daardoor te leren wie zij 
waren, om daardoor aan zichzelf ontdekt te 
worden.  

Bij het horen van de donder roept het volk niet tot 
Saul, maar tot Samuël, om voor hen te bidden. 
Nog eens wijst Samuël hen erop dat ze niet 
hoeven te vrezen als ze, ondanks het kwaad dat 
ze hebben gedaan, maar niet langer van de Heer 
afwijken. Dan spreekt hij die woorden die altijd 
diepe indruk op mij hebben gemaakt: “Wat mij 
betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de HERE 
zou zondigen door op te houden voor u te bidden; 
ik zal u de goede en rechte weg leren” (vs. 23). 
Ondanks dat ze ook hem aan de kant hebben 
gezet, zal hij de pleitbezorger voor Gods volk 
blijven en hun Gods wil blijven voorhouden. Het 
gebed en het Woord blijven de middelen om je 
voor Gods volk te blijven inzetten, in die volgorde: 
eerst het gebed en daarna de prediking van het 
Woord (vgl. Hand. 6:4). 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 12.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

O Heer, geef toch mannen en vrouwen die zich zo 
voor uw volk willen inzetten en mag ik één van hen 
zijn. 

Ger de Koning 

“Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de HERE zou zondigen door op te houden 
voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren” (1 Samuël 12 vers 23). 
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In deze wereld doen mensen elkaar veel leed 
aan. Soms trekt de daardoor opgelopen  pijn 
een diep spoor in je leven. Dat leidt tot een 
leven vol van boosheid en bitterheid. 
Gevoelens die je hele leven in beslag kunnen 
nemen. Hoe gaan we om met het lijden, het 
verdriet en de teleurstellingen? In deze wereld 
vol haat en geweld mag nog steeds het 
evangelie van Jezus Christus klinken. Deze 
blijde boodschap nodigt ons uit om vrede te 
krijgen met God, om rust te ontvangen voor 
onze zielen door het grote verlossingswerk van 
de Heer Jezus Christus. 

Een van de gasten met wie ik contact had is 
een jonge man in de dertig. Hieronder zijn 
getuigenis. 

“De laatste jaren van mijn leven waren 
een hel. Vol van pijn en tranen. Vaak 
dacht ik er over om een eind aan mijn 
leven te maken. Ik had geen lust meer 
om te leven. De vreselijke dingen die 
mij waren overkomen kon ik niet 
vergeten. Haat en bitterheid over-
heersten mijn leven. Ik zag geen 
enkele uitweg, dan alleen de verdoving 
door drugs en alcohol. Mijn haat-
gevoelens begonnen jaren geleden 
toen ik nog klein was. Mijn geboorte-
dorp werd overvallen door rebellen en 
mijn moeder kwam voor mij op toen 
rebellen mij wilden slaan. De rebellen 
hadden geen respect voor het leven, sloegen en 
schopten haar. Ze smeekte de mannen of ze 
wilden ophouden. In haar laatste noodkreet bood 
zij al haar spaargeld aan. Ze namen alles mee, 
wat voor ons van waarde was. Nooit zal ik meer 
vergeten, hoe koud deze rebellen naar mij keken. 
Hun ogen waren vervuld van haat.   

Hier in Nederland raakte ik aan de drugs. Het was 
een zoeken naar uitweg, want ik wilde de pijn en 
het verdriet van al die nare herinneringen niet 
meer ervaren. Ik heb als een zwerver geleefd en 
doolde in de straten als een junkie. Daardoor heb 
ik zelf ook veel andere mensen verdriet gedaan. 
Drugs waren voor mij op dat moment een uitweg 
om uit de misère van het verleden te komen. 
Steeds meer drugs moest ik hebben om mijn 
problemen te vergeten. 

Maar op een dag kwam er verandering in. Ik was 
weer eens op zoek om op een of andere manier 
aan de dope te komen en mijn honger te stillen. Ik 
ontmoette mensen op straat, die mij een kop soep 
aanboden en broodjes. Ze vertelden mij over de 
liefde van God en over Jezus Christus de Zoon 
van God. In het begin kon ik dat allemaal niet zo 

vatten. Veel van wat ze zeiden ging langs mij 
heen. Eerst vond ik de soep en de broodjes, die ze 
gratis weg gaven, belangrijker dan de boodschap 
die ze mij wilden vertellen.  Praten met mensen die 
naar je luisterden, was voor mij iets 
buitengewoons, want soms sprak ik dagen niet. 
Gewoon om dat er geen mensen waren in mijn 
omgeving met wie ik iets kon delen. Deze mensen 
hadden echt aandacht voor mij en dat sprak mij 
aan. Een van deze mensen vroeg mij of ik een 
Bijbel wilde hebben. Uit beleefdheid heb ik die 
geaccepteerd. Hij zei er wel bij: ”als je die gaat 
lezen zul je iemand ontmoeten die je echt kan 
helpen en naar je wil luisteren”. Toen ik deze 
liefdevolle woorden hoorde, brak er iets in mij los. 
Zoveel verdriet en pijn kwam, als een 
exploderende vulkaan, ineens in mijn lichaam los. 

Voor het eerst na lange tijd kon ik mijn 
tranen niet meer bedwingen en dat 
voor wildvreemde mensen. Deze 
opmerking gaf mij een brandend 
verlangen om zo iemand te leren 
kennen. Ik zei toen nog zachtjes: “Wie 
mag dat dan wel wezen”. Hij zei toen 
heel serieus: “Er is onder de hemel 
geen andere naam gegeven, dan de 
naam van Jezus waardoor jij behouden 
moet worden”. Ze hebben daar nog 
voor mij gebeden en vroegen of ik 
verder geholpen wilde worden. Ik 
stemde er mee in.  

Nu, na twee jaar in diverse opvang-
centra opgevangen te zijn, kan ik eindelijk zeggen 
dat God mijn leven en mijn gedachten heeft 
veranderd. De Bijbel kan ik geen dag meer laten 
liggen. De diepe waarheid van het evangelie drong 
tot mij door. Ik ben gaan begrijpen wie Jezus 
Christus is. Na donkere jaren in mijn leven is het 
licht gaan schijnen in mijn verbitterde hart. Ik ben 
gaan inzien dat ook ik een verloren zondaar ben 
en niets beter ben dan de ergste crimineel en de 
grootste moordenaar. Er is mij vergeving 
geschonken door het werk van Jezus Christus. En 
dat er een God van Liefde is die ik mijn Vader mag 
noemen. De pijn en boosheid in mijn ziel is 
verdwenen, omdat ik alles mag loslaten in Zijn 
handen. Ik kan nu veel dingen een plaats geven. 
Nu heb ik de allerbeste Vriend met wie ik al mijn 
moeite en vreugde kan delen. Hij gaf mij een 
nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe waardigheid. 
Christus is in mij. Ik heb al mijn verdriet en pijn 
uitgestort bij Hem. Ik heb geen drugs en alcohol of 
psycholoog of rustgevende medicijnen meer nodig. 
De dood en de haat en bitterheid is verdwenen uit 
mijn leven en mijn ogen zijn weer vol licht.”  

Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke Gave! 

VAN DE WERKVLOER 
DE WERELD BLOEDT UIT DUIZEND WONDEN 

John Bax 

"In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed,  
Ik heb de wereld verwonnen" (Johannes 16:33) 
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Wat er daarvoor gebeurde 
 
Allereerst enkele opmerkingen over het leven van 
Josafat. Hij was een godvrezende koning. De 
Geest van God geeft van hem een mooi getuigenis 
in 2 Kronieken 17:1-6. Maar in zijn geschiedenis 
zien we vooral, hoeveel moeilijker het is voor een 
gelovige trouw te blijven in voorspoed dan in 
tegenspoed. 

2 Kronieken 18 begint met: “Josafat nu had rijkdom 
en eer in overvloed; en hij verzwagerde zich aan 
Achab.”  Dit ongelukkige verbond staat in relatie 
met zijn aardse rijkdommen en heerlijkheid en niet 
met zijn godsvrucht. Het is waar: voorspoed doet 
het vlees opleven, terwijl tegenspoed het vlees 
doodt. 

Het verbond van Josafat met Achab had tot gevolg 
dat zijn oudste zoon een dochter van deze 
goddeloze koning van Israël tot vrouw nam (21:6). 
Helaas, dit verbond sleepte Josafat mee in de 
oorlog met de Syriërs. Een oorlog waarbij Josafat, 
zonder de bijzondere tussenkomst van God, het 
leven zou hebben verloren (18:28-32). De Heer 
vergunde het hem in vrede weer naar Jeruzalem 
terug te keren, maar Hij zond hem door de profeet 
Jehu de boodschap: “Zoudt gij den goddeloze 
helpen, en die den HEERE haten, liefhebben? Nu 
is daarom over u van het aangezicht des HEEREN 
grote toornigheid” (19:2). Dat zijn ernstige 
woorden, die iedere gelovige zou moeten 
overdenken als hij verzocht wordt om zich te 
verbinden met de wereld, de vijand van Christus. 

Een zelfde fout was begaan door Asa, de vader 
van Josafat, ook een godvrezende koning, toen hij 
hulp zocht bij de koning van Syrië (2 Kron.16). De 
profeet Hanáni richtte toen verwijten tot hem in de 
naam van de Heer, maar Asa werd boos en zette 
hem in de gevangenis. Het bestuur van God werd 
uitgeoefend tegen Asa, die de laatste twee jaren 
van zijn leven ziek werd aan de voeten. 

Josafat reageerde heel anders dan zijn vader. Hij 
accepteerde de boodschap van de Heer 
stilzwijgend en nam die in zelfoordeel aan. In 
plaats van boos te worden en kwaad te doen, 
begon hij weer aan zijn taak en bracht het volk tot 
de Heer terug, tot de God van hun vaderen. Hij 
stelde rechters aan in het land om te richten naar 
de gedachte van de Heer. Hij stelde ook priesters 
en Levieten aan, die hij opwekte met de woorden: 
“Doet alzo in de vreze des HEEREN, met 
getrouwheid en met een volkomen hart. En [in] alle 
geschil, hetwelk van uw broederen, die in hun 
steden wonen, tot u zal komen, tussen bloed en 
bloed, tussen wet en gebod, en inzettingen en 
rechten, zo vermaant hen, dat zij niet schuldig 
worden aan den HEERE, en een grote toornigheid 
over u en over uw broederen zij; doet alzo, en gij 

zult niet schuldig worden” (19:9-10). Josafat nam 
de berisping van de Heer aan en de straf die hem 
opgelegd was, en daarom wenste hij dat het volk 
en de hoofden trouw zouden handelen, opdat zij 
niet onder de toorn van de Heer zouden moeten 
lijden. 

Josafat was in een godvruchtige gezindheid en 
onderwierp zich aan de straf van de Heer. Men 
ontkomt niet aan het bestuur van God, maar als we 
de straf ondergaan in de geestelijke toestand 
waarin Josafat was, dat wil zeggen in godsvrucht 
en oordeel over ons eigen ik, dan is het heel 
anders dan wanneer wij die ontmoeten in opstand 
tegen God. 

David laat na zijn val hetzelfde beeld zien. Het 
zwaard is niet geweken van zijn huis. Maar deze 
man Gods heeft de gevolgen van zijn daden 
gedragen in onderworpenheid en vol vertrouwen in 
God, met grote voordelen voor zichzelf. Dat was 
ook het geval bij Josafat. 

Josafat’s reactie 

‘Het geschiedde nu na dezen, dat de kinderen 
Moabs, en de kinderen Ammons, en met hen 
[anderen] benevens de Ammonieten, kwamen 
tegen Josafat ten strijde. Toen kwamen er, die 
Josafat boodschapten, zeggende: Daar komt een 
grote menigte tegen u van gene zijde der zee, uit 
Syrie; en zie, zij zijn te Hazezon-Thamar, hetwelk 
is Engedi” (20:1-2). De koning werd hierdoor niet 
overvallen, want hij wandelde nederig met zijn 
God. Op het horen van dit nieuws werd Josafat 
bevreesd en besloot de Heer te raadplegen. Hij 
riep voor geheel Juda een vasten uit (vs. 3). Het 
eerste gevolg was voor de koning vrees. Hij was 
zich van zijn zwakheid bewust en hij wilde zich niet 
meten met zijn vijanden. In plaats van op eigen 
kracht te vertrouwen zoekt hij de Heer. Echte 
godsvrucht wordt gekenmerkt door vrees en 
vertrouwen op God. 

Maar om tot God te naderen om Zijn antwoord te 
ontvangen en Zijn wil te begrijpen, moet men in 
een toestand zijn die Hem past. Dat wist Josafat. 
Hij begon met een vasten uit te roepen in heel 
Juda. Het vasten komt overeen met afstand doen 

HET GEBED VAN KONING JOSAFAT 
S. Prod’hom 
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van alles waardoor de geschiktheid wordt 
weggenomen om de gedachten van de Heer te 
onderscheiden: de dingen die het vlees behagen 
en die de geest bezwaren. Het hele volk moest 
zich voor de Heer in een toestand bevinden die in 
overeenstemming was met de ernstige 
omstandigheden die het volk bedreigden. Het is 
altijd belangrijk zich niet te laten misleiden door de 
ernst van de omstandigheden. 

In vers 13 staat: “En gans Juda stond voor het 
aangezicht des HEEREN, ook hun kinderkens, hun 
vrouwen en hun zonen.” Ze stonden allemaal bloot 
aan hetzelfde gevaar en moesten zich voor de 
Heer, hun enige hoop, stellen. 

Deze tekst leert ons dat het belangrijk is dat de 
familie van God kan leren van de gevaren die hen 
bedreigen, door welke beproeving een gelovige 
ook wordt bezocht. Dat geldt vooral in deze tijd, 
waarin het getuigenis van alle kanten wordt 
bedreigd. We moeten leren een zodanige 
gezindheid te hebben dat we in de 
tegenwoordigheid van God kunnen blijven. Het 
geestelijk vasten en de afzondering van het kwaad 
zijn nodig om Zijn gedachten te mogen kennen en 
de nodige hulp te krijgen. Dat past de familie van 
God in de huidige dagen van zwakheid, waar ze, 
onder Zijn bestuur, de gevolgen ondervinden van 
haar talrijke trouweloosheden. 

Het gebed van de koning 
Koning Josafat staat rechtop te midden van de 
gemeente in het Huis des Heren en spreekt voor 
God zijn gebed uit. Hij zegt: “O, HEERE, God 
onzer vaderen, zijt Gij niet de God in den hemel? 
Ja, Gij zijt de Heerser over alle koninkrijken der 
heidenen; en in Uw hand is kracht en sterkte, zodat 
niemand zich tegen U stellen kan” (vs. 6). 

Om ons tot God te kunnen richten, moeten we vast 
overtuigd zijn van wat Hij is en van onze relatie tot 
Hem. Bent U niet onze God, de God van onze 
vaderen? Die Zich noemt de God van Abraham, 
Izak en Jakob, de God van de beloften. Hij is in de 
hemelen en heerst over alle koninkrijken. Hij is 
almachtig, niemand kan Hem weerstaan. Wat 
betekent tegenover zo’n God de kracht van 
vijanden? Al lijken ze voor het vlees 
overweldigend. 

Dan herinnert Josafat het volk aan wat God 
gedaan heeft. Hij heeft de inwoners van het land 
verdreven om het land te geven aan het zaad van 
Abraham. Abraham, de gelukkige aartsvader, die 
de koning aanwijst aan de Heer, door hem te 
noemen: “Abraham, Uw liefhebber” (vs. 7). Wie 
zou Israël uit het land kunnen jagen? Maar er is 
nog meer. Daar had de Heer Zijn heiligdom. Daar 
woonde Zijn Naam. Daar had koning Salomo, bij 
de inwijding van de tempel, het gebed 
uitgesproken, dat Josafat in enkele woorden in 
herinnering brengt. Een gebed, dat altijd voor de 
aandacht van de Heer staat. “Indien over ons [enig] 
kwaad komt, het zwaard des oordeels, of 
pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis, en 
voor Uw aangezicht staan, dewijl Uw Naam in dit 
huis is; en wij zullen uit onze benauwdheid tot U 
roepen, en Gij zult verhoren en verlossen” (vs. 9). 
Zou God dan niet tussenbeide komen? Het ging 
om Zijn eer, om Zijn trouw aan Zijn beloften, want 

Hij lette niet op de toestand van Josafat en het 
volk, maar op Zijn grote Naam. Dat wordt 
uitgedrukt in Psalm 115:1 - “Niet ons, o HEERE! 
niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer 
goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.” 
Jeruzalem was de enige plaats op aarde waar de 
Naam  des Heren zich bevond. Wat konden de 
afstammelingen van Lot en Ezau doen tegen zo’n 
plaats? - 

Josafat beschrijft  de Heer wat de vijanden wilden 
doen:  “zij vergelden het ons, komende om ons uit 
Uw erve, die Gij ons te erven gegeven hebt, te 
verdrijven” (vs. 11). Het land was van de Heer. Hij 
had het zaad van Abraham, Zijn vriend, daarin 
gebracht. Wie had het recht ze er uit te verdrijven? 
Zo is het nu met het getuigenis van de Heer, wat 
ons betreft. Wij kunnen een beroep doen op de 
trouw van Hem: Die de Gemeente ziet naar de 
raadsbesluiten van God; Die haar heeft gekocht 
met de prijs van het bloed van Zijn eigen Zoon; Die 
haar van de wereld heeft afgezonderd; Die haar al 
Zijn beloften heeft gegeven voor haar doorgang 
door deze wereld. Ja, alle Goddelijke beloften 
staan tot onze beschikking. Wij kunnen een beroep 
doen op de genade en kracht van onze God. En 
net zoals voor Josafat kan dit beroep niet plaats 
vinden zonder het oordeel over ons zelf, zonder 
het vasten, zonder ons voor Hem te stellen in het 
bewustzijn dat Hij onveranderlijk is, de God van 
heiligheid, licht en liefde. 

Laten we onze erfenis bewaren. Laten we ijverig 
op onze zegeningen passen, opdat niemand ze 
rooft. Laten we de schatten ongeschonden 
bewaren die wij door het Woord van God hebben 
ontvangen. “Blijf in wat je geleerd hebt”, zegt 
Paulus tegen Timotheüs. De vijand is altijd bezig 
om ons uit onze plaats te verjagen. 

Dan spreekt Josafat over de absolute 
onmogelijkheid deze grote menigte, die naar hen 
toe kwam, te weerstaan. “Want in ons is geen 
kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons 
komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar 
onze ogen zijn op U” (vs. 12). Om te bidden 
moeten wij aan de ene kant onze zwakheid, ons 
niets zijn, begrijpen. Aan de andere kant de macht 
van God, Zijn goedheid, Zijn trouw aan Zijn 
beloften, Zijn gunst die op ons rust. Als wij onze 
plaats voor Hem innemen en Hem beschouwen 
zoals Hij zich aan ons heeft geopenbaard, kan Hij 
niet anders dan tussenbeide komen, want het gaat 
om Zijn belangen. 
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Een bijzondere karaktertrek 

In het geval van Josafat is er nog een andere heel 
bijzondere karaktertrek. Deze koning is zo door-
drongen van de grootheid en de kracht van God, dat 
hij niet denkt aan de onmetelijke, stoffelijk hulp-
bronnen die hij bezit. 2 Kronieken 17 vermeldt dat hij 
rijkdom en eer in overvloed had. Hij had het toppunt 
van zijn macht bereikt (2 Kron. 17:5, 12). Hij had een 
leger van 1.116.000 mannen in vijf legerkorpsen. Aan 
het hoofd stonden oversten, van wie er één zich 
vrijwillig aan de Heer gegeven had (16). Ook had de 
koning krijgslieden gelegerd in versterkte steden. Als 
Josafat in onafhankelijkheid had gehandeld, naar 
menselijke gedachten, had hij zijn strijdkrachten 
kunnen meten met die van zijn vijanden. Als hij dan 
zijn strijdkrachten onvoldoende had geacht, kon hij 
net zoals zijn vader in een ogenblik van zwakheid, 
zich een bondgenoot aanschaffen door hem zijn goud 
en zilver te sturen (zie 2 Kron. 16:1-10). Maar Josafat 
wist dat hij te maken had met de regering van God en 
hij wilde Hem niet weerstaan. Maar hij wilde zich op 
de Heer verlaten, die hem kon bevrijden als Hem dat 
behaagde. Zijn ogen waren op de Heer gericht en niet 
op zijn eigen macht. Voor God telde zijn macht net 
zomin mee als die van de vijand. Hij wilde alleen God 
hebben. 

Hieruit kunnen wij een belangrijke les trekken. Het is 
voor ons onmogelijk tegen God te strijden. Wij 
moeten eerst Zijn hand erkennen als die over ons is 
ten gevolge van onze verkeerde wegen en daarnaast 
rekenen op Hem, die vol genade en barmhartigheid 
is. Wat een nederlagen en verval is er onder de 
kinderen van God, omdat ze hun vertrouwen liever 
hebben gesteld op de zichtbare dingen dan op God. 
Ze hebben zich niet verootmoedigd onder Zijn 
machtige hand, door alleen maar op Hem te zien. Als 
we niet in een juiste toestand zijn, beginnen we als er 
een of ander probleem zich voordoet, ons vermogen 
te tellen. En als we dat niet hebben, rekenen we op 
dat van anderen, wat nog erger is. Misschien doen 
we dat niet zonder gebed, maar men kan bidden 
zonder het oordeel over zichzelf, zonder in de 
toestand te zijn die overeenkomt met het vasten door 
Josafat uitgeroepen. Men is, integendeel, vervuld met 
eigen gedachten, in beslag genomen door het doel 
dat men zich voorstelt, dingen die voor ons de 
gedachten van God verbergen. Men verliest Zijn 
goedheid, trouw en almacht uit het oog en men begint 
niet met Hem te vragen wat Hij ons wil zeggen door 
de moeilijkheden die Hij ons stuurt. Hij zal echter pas 
tussenbeide komen als onze wil Hem helemaal 
onderworpen is. Als het anders is, zullen we 
voorwaarts gaan om ons doel na te jagen en vroeg of 
laat zal de nederlaag plaatsvinden. Dan zullen we 
door bittere ervaringen begrijpen, wat we hadden 
moeten leren als we naar de stem van Zijn goddelijke 
wijsheid hadden geluisterd. Die horen we pas en laat 
zich altijd pas horen, als wij de stem van ons eigen 
hart en wil tot zwijgen hebben gebracht. Als we echter 
naar de gedachten van God handelen of liever als we 
Hem laten handelen in onze moeilijkheden, zullen we 
nooit een nederlaag lijden, maar net zoals Josafat 
een overvloedige zegen ontvangen (vs. 26). 

Colofon 



Als iemand u deze vraag zou stellen, wat zou u 
daar dan op antwoorden? Ongetwijfeld zijn er 
veel invloeden die bezig zijn het gezinsleven te 
ruïneren. Vier daarvan komen mij voor als de 
gevaarlijkste. Elk daarvan is zo geniepig, dat 
slechts weinig mensen ze herkennen, totdat ze 
er opmerkzaam op gemaakt worden. Als dat 
gebeurt, geven ze direct toe dat dit juist is. Ziet 
u dit ook zo?  

De vierde van deze vier ‘terroristen’ geven wij 
hieronder weer.  Heeft u de eerste drie gemist, 
dan kunt u ze downloaden vanaf onze site. 

Terrorist Beeldscherm 

Niet gedacht hé? Of toch wel… Een bekende 
christelijke leider kwam tot de conclusie dat 
‘televisie de zielen van onze jongemensen bevuilt, 
hun denken vergiftigt en de sfeer in de gezinnen 
vernielt’. Televisie is het kanaal waardoor het riool 
van de wereld direct onze huizen binnenstroomt. 
Overdreven? Inderdaad, zult u misschien zeggen. 
Maar let hier eens op. De dwang die terrorist 
‘Beeldscherm’ op ons allen uitoefent, is niet 
gering! Via onze ogen en oren worden we volledig 
in beslag genomen en deze beide zintuigen zetten 
onze gevoelens in beweging, zodat we 
‘meebeleven’ wat de filmhelden en -heldinnen 
beleven. En wat is er veel te beleven op de tv en 
via het internet! Iemand die kritiek op de tv heeft, 
wordt gewoonlijk gebrandmerkt als ‘extremist’ of 
‘radicaal’. De meeste christelijke gezinnen echter 
zijn er allang achter gekomen, dat er iets moet 
gebeuren om de ongeremde inbreuk die deze 
terrorist op het gezin maakt, te stoppen. Er zijn 
gelukkig christelijke gezinnen, waar men een 
scherpere controle ingesteld heeft welke 

programma’s men op tv ziet en waar men ook een 
internetfilter heeft geïnstalleerd. Men beseft, dat 
niet alleen de kinderen deze bescherming nodig 
hebben tegen alles wat terrorist ‘Beeldscherm’ te 
bieden heeft, maar ook de ouders. 

Toch kan het zijn, dat u nog nooit nagedacht hebt 
over zijn schadelijke invloed. Behalve dat deze 
terrorist je berooft van tijd, maakt hij het mogelijk, 
dat je voortdurend bezig bent met alles wat God 
verboden heeft. Hij zorgt ervoor dat onze 
fijngevoeligheid tegenover de zonde afstompt. 
Door deze maatschappelijk aanvaarde vorm van 
verslaving kunnen de normen en waarden van de 
filmproducenten totaal onbewust die van onszelf 
worden. Dit is de reden dat veel gezinnen 
tegenwoordig in moeilijkheden geraakt zijn. We 
zitten rustig te kijken naar dat wat ons te gronde 
richt! 

God zegt echter, dat we onze ogen niet zullen 
richten op schandelijke dingen (Ps. 101:3). Er 
staat ook geschreven: ‘Hebt geen gemeenschap 
met de onvruchtbare werken van de duisternis, 
maar stelt ze veeleer aan de kaak.’ (Ef. 5:11). Wij 
moeten dingen bedenken die: ‘waar, eerzaam, 
rechtvaardig, rein, beminnelijk en welluidend’ zijn 
(Fil. 4:8). Wij behoren ‘wijs te zijn jegens het 
goede, maar rein (of ‘onnozel’ SV) jegens het 
kwade’ (Rom. 16:19). 

Als je de invloed van terrorist ‘Beeldscherm’ wilt 
testen, sluit dan eens veertien dagen je internet af 
en laat de tv uit. We geloven dat je een 
verbazingwekkende ontdekking zult doen: het zal 
beter gaan in je gezin dan ervoor. Overleg met 
elkaar welke alternatieven er zijn. Als het zo gaat, 
als met vele christelijke gezinnen, ontdek je 
wellicht aan het eind van deze test dat je dichter 
bij de Heer en bij elkaar bent gekomen. Het is een 
poging waard! Wordt het geen tijd om er ernstig 
over na te denken wat de uitwerking is van 
terrorist ‘Beeldscherm’ op onze gezinnen?  

Als we werkelijk wensen, dat onze gezinnen zijn, 
wat God ervan verwacht, moeten we ons dan 
laten inpakken door deze de terroristen ‘Drukte’, 
‘Materialisme’, ‘Vermaak’ en ‘Beeldscherm’? Er 
zijn zeker nog veel meer dergelijke vijanden van 
onze gezinnen, maar het bestrijden van deze vier 
zou een goede start zijn. 
 

(vrij naar J. Palmer Grace & Truth) 
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“Rechtstreeks” Jaargang 2, Nr. 6 juni 2005 

Gods troonzaal 

Het belang van dit hoofdstuk uit 1 Koningen wordt wel 
eens onderschat, denk ik. Het is niet zo’n bekend 
Schriftgedeelte, maar dat is niet terecht. Het is in feite 
vergelijkbaar met de eerste hoofdstukken van het boek 
Job — zeer bekende hoofdstukken — doordat het ons 
een blik verschaft in de hemel en in de troonzaal van 
de Almachtige. De rol van de satan en zijn machten 
wordt eveneens belicht, tot lering en tot waarschuwing 
voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn 
gekomen (1 Kor. 10:11). 

In het voorgaande hoofdstuk lezen wij dat er nooit 
iemand is geweest, ‘die zich zó verkocht heeft als 
Achab om te doen wat kwaad is in de ogen des 
HEREN, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft 
aangezet’ (1 Kon. 21:25). Het is een soort 
eindconclusie, hoop op verbetering is er niet meer. 
Tegen die achtergrond moeten wij dit toneel in de 
hemelse troonzaal verstaan, waarbij Achab wordt 
uitgeleverd aan de machten van het kwaad. God oefent 
ook gezag uit over deze machten, over ‘het ganse heer 
des hemels’ — en het boek Job laat ons zien dat de 
satan geen stap verder kan gaan dan dat God toelaat. 
God schakelt ze in, nu Achab de maat van zijn zonden 
heeft volgemaakt en hij in Gods rechtvaardige regering 
opzijgezet zal worden. Er trad een (boze) geest naar 
voren en stelde zich voor de Here (vs. 21). Niet alle 
gevallen engelen hebben echter zoveel 
bewegingsvrijheid, zoals de brief van Judas ons laat 
zien (Jud.: 6).  

Verleiding en valse profetie 

God maakte hier dus gebruik van een leugengeest, 
zoals wij lezen in vers 22 en 23. Deze geest kreeg 
macht over de hele groep van vierhonderd profeten. Ik 
ga ervan uit dat dit ‘profeten des Heren’ waren (vgl. vs. 
5). De profeten van Baäl waren immers met het zwaard 
gedood (1 Kon. 19:1). Deze groep van profeten stond 
echter in dienst van de goddeloze Achab, en daardoor 
compromitteerden zij zichzelf.  

Maar er was gelukkig 
nog een profeet des 
Heren. Het was een 
eenling, die alleen 
onheil profeteerde 
over de koning; en 
daarom haatte Achab 
hem. Het was Micha, 
de zoon van Jimla (vs. 
8). Micha zocht Gods 

eer, niet de eer van mensen. Zijn naam betekent: ‘Wie 
is als Jahweh’. De naam Jimla houdt verband met 
‘volheid’, ‘vervullen’. De Here zal Zijn woord vervullen, 
maar de vraag is of Hij ons hiertoe kan gebruiken. De 
profeet Micha stond tegenover Sidkia (Zedekia), de 
zoon van Kenaäna, en een grote groep van 

vierhonderd profeten die alleen maar gunstig spraken 
voor koning Achab. Deze valse profeet had echter ook 
een mooie naam. Sidkia betekent: ‘Mijn gerechtigheid 
is Jahweh’. Kenaäna betekent waarschijnlijk ‘laagland’. 
Een mooie naam zegt niet alles. Zelfs een ware 
gelovige is niet immuun voor misleiding. Wij moeten op 
onze hoede zijn. Valse profetie werkt aanstekelijk. De 
vermenging van waarheid en leugen streelt het gehoor. 
Het zijn de laatste dagen, waarin vele valse profeten 
zijn uitgegaan in de wereld. Misschien tooien zij zich 
ook met mooie namen, zoals ‘heiligen der laatste 
dagen’. Maar de toetssteen is of zij Jezus Christus als 
in het vlees gekomen belijden (1 Joh. 4:1-6). 

De claim op de Geest 

Misschien moeten wij hier meer denken aan profeten, 
die profeteren in de trant van: Vrede en veiligheid, en 
geen gevaar (vgl. Jer. 6:13-14; 1 Thess. 5:3). Het zijn 
broodetende profeten, die een succes-evangelie 
prediken. Zij doen mee met de massa, zij bespelen de 
mensen. Maar wat zij ons voorspiegelen is een fata 
morgana. Zij beseffen niet dat het oordeel — ook over 
de afvallige christenheid — voor de deur staat. 

Zo ging het ook hier, zoals spoedig zou blijken. Want 
diezelfde dag sneuvelde Achab in de strijd met de 
Arameeërs, en zo kwam de koning dood Samaria 
binnen (vs. 37). Er bleef niets over van de 
machtsdroom, de eenheidsdroom. Zo zal het ook gaan 
met de valse kerk, die het Woord van de levende God 
heeft losgelaten. De profeet Sidkia profileerde zichzelf 
in dit hoofdstuk als de leider van deze groep profeten, 
die zich vereenzelvigden met het lot van Achab — tot 
hun eigen schande, zoals nog diezelfde dag zou 
blijken. Hij deelde Achabs haat ten opzichte van de 
ware man Gods. Hij sloeg Micha op de kaak en zei: 
‘Hoe zou de Geest des HEREN van mij geweken zijn 
om tot u te spreken?’ (vs. 24). Het is belangrijk om 
aandacht te schenken aan de claim van deze valse 
profeet, omdat wij die vandaag de dag ook kunnen 
horen. De kern ervan is dat men meent te kunnen 
beschikken over de Geest van God. Zij beweren dat zij 
zich bewegen in de stroom van de Geest, zij hebben 
de zalving van de Geest, zij verrichten wonderen en 
tekenen, zij hebben een machtige genezingsbediening 
etc. Het is dezelfde claim die Sidkia (Zedekia) had. 
Maar de Geest van God is vrijmachtig. Hij bindt 
Zichzelf niet aan mensen die ‘misleiden en misleid 
worden’ (2 Tim. 3:13). 

Het zag er voor Micha niet zo goed uit. Hij zong niet 
mee in het koor van de profeten van de koning en 
daarom werd hij in de gevangenis geworpen. Maar de 
Here was met hem. Jesaja zegt van de knecht des 
Heren: ‘(...) want ik wist dat ik niet beschaamd zou 
worden. Hij is nabij, die mij recht verschaft’ (Jes. 50:7-
9; vgl. Rom. 8:33-34). Nog in de loop van de avond 
bleek wie er werkelijk ‘een profeet des Heren’ was. 

EEN BLIK IN DE HEMEL 
‘Micha zei: Daarom, hoor het woord des HEREN. Ik zag de HERE op Zijn troon zitten, terwijl het ganse heer des 
hemels aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerhand stond. En de HERE zeide: wie zal Achab verleiden, zodat hij 
optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De een zei dit en de ander dat. Toen trad er een geest naar voren en 
stelde zich voor de HERE en zei: ik zal hem verleiden. De HERE vroeg hem: waarmee? Hij antwoordde: ik zal 
heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zei Hij: gij moet hem verleiden, en 
gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het. Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de 
mond van al deze profeten van u, en de HERE heeft onheil over u besloten’ (1 Koningen 22:19-23). 

Hugo Bouter 
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Vraag:  

Gaat het in 1 Korinthiërs 11:1-16 niet om cultureel-
bepaalde zaken? Deze passage is vandaag toch 
niet meer relevant in veel culturen? 

Antwoord: 

Het is waar dat velen er vandaag zo over denken, 
maar dit gedeelte zelf wijst op vier ‘tijdloze’ 
principes: 

(1) Hoofdschap — ‘Maar ik wil dat u weet, dat 
Christus het Hoofd is van iedere man, en de man 
[het] hoofd van [de] vrouw, en God [het] Hoofd van 
Christus’ (vs. 3). Dit vers verwijst naar de orde in de 
diverse vormen van hoofdschap. De term 
‘hoofdschap’ is een metafoor die het gezag, de orde 
of de voorrang in relaties tot uitdrukking brengt. Het 
gaat niet noodzakelijkerwijs om superioriteit, maar 
om voorrang in het functioneren. Aangezien het 
duidelijk is dat God nog steeds het Hoofd van 
Christus is, is dit een tijdloze waarheid die niet 
alleen van kracht was voor Korinthiërs. Dit geldt dus 
ook voor de rest van het vers en de daarin 
genoemde relaties. 

(2) Schepping — ‘Want [de] man is niet uit [de] 
vrouw, maar [de] vrouw uit [de] man; want [de] man 
is ook niet geschapen om de vrouw, maar [de] 
vrouw om de man’ (vs. 8-9). De orde in de 
schepping van man en vrouw is een vaststaand 
gegeven, dat niemand kan wijzigen. De lessen die 
de apostel uit deze onveranderlijke orde trekt, zijn 
dus ook tijdloos en relevant voor alle tijden en 
culturen. 

(3) Engelen — ‘Daarom behoort de vrouw een 
macht op haar hoofd te hebben ter wille van de 
engelen’ (vs. 10). De vraag is gewettigd of de 
engelen soms alléén naar de christenen keken die 
samenkwamen in Korinthe? Zeker hebben zij dat de 
eeuwen door gedaan! Zeker kijken zij ook vandaag 
nog naar de manier waarop wij samenkomen als 
plaatselijke gemeenten. 

(4) Natuur — ‘Leert ook de natuur zelf u niet, dat als 
een man lang haar draagt, het een oneer voor hem 

is?’ (vs. 14). De Heilige Geest maakt hier gebruik 
van de lessen van ‘de natuur zelf’, dat wat met de 
schepping zelf gegeven is. Dat is evenmin cultureel 
bepaald en is dus nog steeds van toepassing. 

Deze vier tijdloze waarheden maken ons duidelijk 
dat dit gedeelte nu nog evenzeer van kracht is als in 
de tijd waarin de apostel zijn voorschriften 
formuleerde. Het argument dat het een kwestie is 
van een bepaalde cultuur, of dat het geografisch 
bepaald is, moet van de hand worden gewezen. 
Vers 16 laat ook zien dat álle gemeenten van God 
zich conformeerden aan de inzettingen van de 
apostel en de geldigheid daarvan niet betwistten. 
Wij hebben geen enkele reden daarvan af te wijken, 
ook al leven wij nu zoveel eeuwen later. 

Dat neemt niet weg dat er bepaalde passages zijn, 
ook in het Nieuwe Testament, die tot op zekere 
hoogte cultuurgebonden zijn. Denken wij aan de 
praktijk van de voetwassing of aan het elkaar 
groeten ‘met een heilige kus’ (2 Kor. 13:12). Hier 
zijn echter geen leerstellige, onveranderlijke 
principes in het geding zoals in 1 Korinthiërs 11 wel 
het geval is. Een hartelijke handdruk heeft dezelfde 
(gevoels)waarde als een kus. Maar zelfs in 
sommige Europese landen is het wel gangbaar om 
elkaar als broeders en zusters te kussen en zo het 
bijbelse voorschrift ook letterlijk toe te passen. 

Sommige uitleggers maken onderscheid tussen 
fundamentele en niet-fundamentele zaken en 
rekenen dit gedeelte (1 Kor. 11) voor het gemak tot 
de láátste categorie. Dit doet echter afbreuk aan het 
apostolisch gezag waarmee Paulus over deze 
dingen spreekt en de geboden van de Heer aan ons 
bekend maakt. Is er iets dat méér fundamenteel is 
dan onze liefde tot de Heer en de gehoorzaamheid 
aan Zijn Woord? Deze inzettingen hebben te maken 
met de eer van de Heer, Zijn hoofdschap, Zijn 
gezag te midden van de Zijnen. Het zijn geen 
bijkomstige dingen. Het is juist een voorrecht om bij 
het bidden en profeteren uitdrukking te geven aan 
Zijn hoofdschap, dat wat tot onze eigen heerlijkheid 
dient te bedekken en alléén Zijn eer en heerlijkheid 
op de voorgrond te plaatsen. 

REPLY Howard Coles 

Uitnodiging Bijbelstudiedag 

DV 18 juni 2005 in Verenigingsgebouw Vrouwenpolder, 
Dorpsdijk 38 
 
Onderwerp: Openbaring 1-5 
 
Inleider: Br. G. de Koning. 
 
Opgeven: bij Dave van Doornik: 
d.v.doornik@zeelandnet.nl  (ivm middagmaaltijd) 

Zie voor programma: http://www.jeugdweekend.tk  onder Prikbord, Mededeling  
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De onderwerping van de overige vijanden 

De komst van Christus zal de hele situatie rondom 
Jeruzalem in één keer veranderen. Als bij de grote 
slag in het dal van Josafat de oorlogvoerende 
volken uit de omgeving van Israël verslagen 
worden, kan het zijn dat de een of andere vijand 
zich nog op de achtergrond heeft gehouden. Maar 
de Heer zal ook deze vijanden in korte tijd 
verslaan. Een heel zwaar oordeel zal het land 
Edom treffen. Edom lag vroeger in het zuiden van 
het huidige Jordanië. Later kwamen de Nabateeën 
in het gebied van Edom. God had Edom het 
gebergte van Seir gegeven (Gen. 32:3, 33:14-16, 
36:8-9;30, Num. 24:18, Deut. 2:4 ev). Het boek 
Obadja geeft getuigenis van de dodelijke haat van 
dit broedervolk van Israël. Van het gericht over 
Edom lezen we onder andere in Jesaja 34:5-8 en 
63:1-6. Edom zal een vernietigend oordeel krijgen 
en na deze verzen worden ook andere volken 
samen met Edom vernietigd.   

Mogelijkerwijs gaat het hier bij die andere volken 
om de „koningen die van de zonsopgang 
komen“ (Openb. 16:12). Op grond van hun 
optrekken, keert de koning van het noorden uit 
Egypte terug (Dan. 11:44). Het gericht over Edom 
en de andere volken gaat samen met de 
uiteindelijke bevrijding van Jeruzalem. 

Wanneer er staat dat de Heer zelf het oordeel zal 
uitoefenen en dat niemand Hem daarbij 
ondersteunt, betekent dat dat Hij daarbij niet 
gebruik maakt van andere volken, zoals het zo 
vaak in de geschiedenis is gebeurd. Het sluit 
echter niet uit, dat Israël deel heeft aan de 
ondergang van Edom. Dat wordt bijvoorbeeld uit 
de volgende verzen duidelijk: „En mijn wraak op 
Edom zal Ik leggen in de hand van mijn volk Israël; 
dat zal Edom behandelen naar de eis van mijn 
toorn en van mijn grimmigheid; zij zullen mijn 
wraak leren kennen” (Ezech. 25:14). “Het huis van 
Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de 
vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen 
hen in brand steken en verteren, en van het huis 
van Esau zal niemand ontkomen” (Ob. 1:18).  Het 
gericht zal het hele land Edom treffen en van het 
volk zal er niemand worden over gelaten (Ob. 
1:18), zodat het tijdens de gehele duur van het 
vrederijk niet bewoond zal zijn (vgl. Jer 49:13). 
Echter, het gebergte van Esau zal door de 
bewoners van het zuiden worden ingenomen (Ob. 
1:19). 

Rusland valt met zijn bondgenoten Israël aan 
en wordt vernietigd 

Nu moeten we ons met een vijand van Israël bezig 
houden, die zich tot nu toe stil heeft gehouden. De 
hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël beschrijven 

ons deze vijand en hoe hij vernietigd wordt. Het 
gaat om de geweldige legers uit het uiterste 
noorden onder de verzamelnaam Gog uit het land 
Magog. Van Israël uit gezien bevindt Rusland zich 
in het uiterste noorden. Rusland zal in deze tijd 
met een heleboel andere volken een 
bondgenootschap hebben, onder andere met 
Perzië, Ethiopië, Put (=Libië) en anderen. Lees 
daarvoor een aantal verzen uit Ezechiël 38:1-6. 
Aan het begin van deze beschrijving wordt meteen 
duidelijk dat het God zelf is die deze vijand en zijn 
bondgenoten bijeenbrengt, zodat Hij ze uiteindelijk 
oordeelt. God handelt volkomen soeverein. Wij zijn 
vaak zo onder de indruk van het handelen van 
mensen, maar mensen en zelfs hele volken 
kunnen uiteindelijk alleen dat doen, wat God 
toelaat en ze kunnen het alleen doen op de door 
Hem vastgestelde tijd, zodat Zijn doelen bereikt 
worden. 

Tegelijkertijd is echter de mens 100 procent 
verantwoordelijk voor zijn daden. Dat zien we in de 
volgende verzen 10-12. Wanneer Rusland met zijn 
bondgenoten aanvalt, leeft Israël enigermate in 
rust; bovendien heeft het grote rijkdom verkregen 
(vgl. Zach. 14:14). Rusland vindt dit ogenblik 
gunstig om het kleine land Israël aan te vallen en 
geheel te vernietigen en daarmee het gehele 
gebied in het Nabije Oosten onder zijn 
heerschappij te brengen. Maar ze houden er geen 
rekening mee dat de Heer in hun midden is en het 
voor Hem geen enkele moeite kost om hen te 
vernietigen. Vers 16 bevestigt noch eens dat God 
het lot bestuurt, ja Hij doet het om de voorwaarden 
voor een duurzame vrede te scheppen. Het 
soevereine handelen van God zal er toe dienen 
dat alle volken van de aarde Gods rechtvaardig 
handelen zullen erkennen. God heiligt zich voor de 
ogen van alle bewoners van de aarde: Zijn 
heiligheid wordt herkend aan de manier waarop Hij 
het kwaad bestraft. 

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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INGEWANDEN EN HET INNERLIJK 

In het Griekse Nieuwe Testament komt het 
w oord  ‘sp la nchn a ’  voo r ,  d a t 
oorspronkelijk ‘ingewanden’ betekende, 
maar dan speciaal de meer edele organen 
van mens en dier, zoals de lever, de 
longen en de nieren. In de heidense 
teksten ontwikkelde zich daarnaast de 
betekenis ‘passie’, ‘verlangen’, ‘drift’; 
deze gevoelens zag men als voortkomend 
uit het inwendige, oftewel het innerlijk van 
de mens. In de Septuaginta (de Griekse 
vertaling van het Oude Testament) en in 
het Nieuwe Testament zien we dat het 
praktisch de betekenis heeft gekregen van 
het ‘hart’ als de zetel van natuurlijke 
gevoelens en emoties, speciaal van 
barmhartigheid. In ieder geval wordt het 
vaak met dat woord gecombineerd. 
 

splanchna 

De letterlijke betekenis van splanchna, 
‘ingewanden’, is overigens gewoon naast de 
overdrachtelijke blijven bestaan. Toen Judas 
zich had opgehangen, ‘is hij midden 
opengereten en al zijn ingewanden zijn 
uitgestort’ (Hand. 1:18), vertelt Lukas. In zijn 
evangelie gebruikt de zelfde auteur de 
overdrachtelijke betekenis als hij schrijft over 
de ‘innerlijke barmhartigheid van onze God’. 
Letterlijk staat er ‘de ingewanden  van 
barmhartigheid van onze God’ (Luk. 1:78). 
Paulus gebruikt dit woord het vaakst. Hij 
verwijt de Korinthiërs dat zij ‘enghartig’ zijn, 
oftewel dat zij ‘nauwplaatsig zijn in hun 
ingewanden’ (2 Kor. 6:12). Hier gaat het om 
de ‘ingewanden’ of het hart als de zetel van 
de genegenheden, ja eigenlijk zijn die 
ingewanden die genegenheden. Dit laatste is 
goed te zien in 2 Korinthe 7:15, waar staat 
dat ‘zijn (d.i. Titus’) genegenheid’ des te 
overvloediger is: hier is splanchna duidelijk 
geen plaatsaanduiding van gevoelens, maar 
een aanduiding van de gevoelens zélf! 

Zo zien we het verder steeds bij Paulus. Hij 
gebruikt het hier besproken woord als hij 
spreekt over het ‘hart van Christus Jezus’ om 
aan te geven hoe hij verlangt naar de 
Filippiërs (Fil. 1:8), of over ‘genegenheid’ in 
combinatie met ontferming (Fil. 2:1). 
Daarnaast is dit woord geëigend als 
weergave van wat uitverkorenen van God, 
heiligen en geliefden, als eerste behoren aan 

te trekken, namelijk ‘innige ontferming’. 
Letterlijk staat er ‘ingewanden van 
ontferming’ (Kol. 3:12). In Filemon vers 7 en 
12 gebruikt Paulus het woord om 
achtereenvolgens de ‘harten van de heiligen’ 
en de door hem geliefde Onesimus aan te 
duiden: deze weggelopen, maar inmiddels 
bekeerde slaaf noemt hij ‘mijn hart’, het 
voorwerp van zijn genegenheid. 

Ook de apostel Johannes gebruikt het woord 
in 1 Johannes 3:17 als hij spreekt over de 
mogelijkheid dat een gelovige zijn ‘hart’ sluit 
voor een broeder die gebrek lijdt. 

splanchnizomai 

Het bijbehorende werkwoord splanchnizomai 
komt nergens voor bij Paulus, maar wel 
redelijk frequent bij Mattheüs, Markus en 
Lukas. De betekenis is zonder uitzondering 
‘met ontferming bewogen zijn’. 

eusplanchnos 

Het voorvoegsel eu- betekent ‘goed’. Het 
woord eu-splanchnos betekent dan ook 
‘welgezind’. Paulus en Petrus gebruiken het 
in die betekenis in resp. Efeze 4:22 en 1 
Petrus 3:8. 

polusplanchnos 

Het mooiste bewaren we voor het laatst.Het 
voorvoegsel polu- betekent ‘veel’. Jakobus 
schrijft dat de Heer polu-splanchnos is, d.w.z. 
‘vol genegenheid’ (Jak. 5:11). De Heer Zelf is 
onovertroffen het grootste voorbeeld van 
genegenheid! 
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De eerste confrontatie van Saul met de Filistijnen 
staat er aan te komen. Maar het is niet Saul die 
een overwinning op de Filistijnen behaalt, maar 
zijn zoon Jonathan. Jonathan is een man van 
geloof. Dat zal verder nog blijken. Hij wordt ook 
een grote vriend van David. Saul steekt later 
meer tijd in het achtervolgen van David, Gods 
gezalfde koning, dan in het bestrijden van de 
Filistijnen. In zijn hart is Saul eigenlijk ook een 
Filistijn. Hij zoekt zijn steun niet bij de Heer, maar 
bij het volk.  

Hij blaast op de bazuin, want het vólk moest het 
horen (vs.3). Zo wil hij het volk mobiliseren. In 
Numeri 10:9 had God gezegd dat als de vijand 
hen zou benauwen, de priesters de bazuin 
moesten blazen en dan zou de Hére horen. Het 
volk denkt dat Saul de Filistijnen heeft verslagen 
en dat ze zich daardoor de toorn van de vijand op 
de hals hebben gehaald. Inderdaad, de Filistijnen 
zijn kwaad en trekken tegen Israël op. En wat 
doet Israël? Trekken ze nu fier achter de man op 
die zij als koning over zich wilden hebben? Zo 
hadden ze het immers in hoofdstuk 8:20 gezegd? 
Van al hun bravoure is niets over. Oog in oog met 
de vijand verstoppen ze zich waar ze maar 
ergens een schuilplaats kunnen vinden.  

Vervolgens beginnen ze één voor één weg te 
lopen, bij Saul vandaan. Die ziet dat het niet goed 
gaat en kan zijn geduld niet langer bewaren. 
Samuël had hem gezegd dat Saul op hem moest 
wachten (10:8). Maar als Samuël niet verschijnt, 
treedt Saul zelf als offeraar op. Je moet toch wel 
wat doen als je ziet dat het volk wegloopt?  

Dat is nu typisch de redenering van het vlees die 
zo vaak gehoord wordt in christelijke gemeenten. 
Als er mensen weggaan moet je iets gaan 
organiseren, jezelf inspannen en allerlei 
activiteiten gaan bedenken om de mensen bij je 
te houden. Maar dat is niet wat God wil. Hij wil 
dat we ons vertrouwen blijven stellen op Hem, 
hoe het ogenschijnlijk ook allemaal mis loopt. Hij 
heeft ons toch zijn wil duidelijk bekend gemaakt, 
net zoals Samuël het aan Saul heeft gedaan?  

Uit de woorden van Samuël blijkt hoe ernstig het 
is wat Saul heeft gedaan. Deze eigenzinnige 
daad, die voortkwam uit ongeduld, is in feite 
ongehoorzaamheid aan God. Saul was geen 
priester en mocht niet offeren. Ieder die tegen 

beter weten in dingen doet die hem niet door God 
zijn opgedragen, is ongehoorzaam. Hij verspeelt 
de zegen die God voor hem heeft. Saul verspeelt 
het koningschap. Samuël geeft hem te kennen 
dat HERE Zich een man naar zijn hart heeft 
gezocht, die Hij in Sauls plaats tot vorst over zijn 
volk heeft aangesteld. Het staat er in vers 14 
alsof het al is gebeurd. Maar zo is dat altijd als 
God iets van plan is. Bij Hem is dat even zeker 
alsof de vervulling al gekomen is. Hier is de 
eerste heenwijzing naar David.  

Samuël gaat weg en Saul keert terug naar zijn 
leger. Het leger stond er niet rooskleurig voor. 
Alleen bij Saul en Jonathan waren wapens. Er 
was zelfs geen smid in Israël te vinden. Een smid 

is een man die wapens kan 
smeden. Zijn er vandaag nog 
smeden onder Gods volk? 
Mensen die aan anderen de 
wapens kunnen leveren om te 
strijden? Zijn er nog mensen die 
Gods volk onderwijs uit zijn 
Woord geven? Hoe wordt de 
Bijbel uitgehold door mensen, 
Filistijnen, die zich als leiders in 
de christenheid voordoen, maar 
zelf de Bijbel niet serieus nemen.  

Ook voor de ploeg, de bijl en de sikkel was Gods 
volk afhankelijk van de vijand. Dat zijn middelen 
waarmee het land wordt bewerkt om aan voedsel 
te komen. Wat voor voedsel geeft een 
Christusloze christenheid aan haar leden? Wat 
een ellende als we overgeleverd zijn aan 
naamchristenen voor ons geestelijk voedsel. Wat 
een ellende als we overgeleverd zijn aan 
verstandelijke redenering om de Bijbel te 
begrijpen. 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 13.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

Heer, leer mij geduldig te wachten op wat U zegt. 

Ger de Koning 

“Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De HERE heeft Zich een man uitgezocht naar 
zijn hart en de HERE heeft hem tot een vorst over zijn volk gesteld, omdat gij niet in acht 

genomen hebt wat de HERE u geboden had” (1 Samuël 13 vers 14). 
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We moeten er op toezien dat we niet misleid worden. 
Geestelijke misleiding heeft macht, wanneer we de 
waarheid niet liefhebben. Wanneer we geen moeite 
doen om de schriften te onderzoeken, die getuigen 
van de Heer Jezus, zullen we beslist bedrogen 
worden. Er zal een tijd komen dat de mensheid in zijn 
geheel zwaar misleid zal worden, door toedoen van 
de komende Antichrist (de misleider), maar ook door 
verblinding van Godswege, daarvoor waarschuwt 
ons de Bijbel al. Hieronder het verhaal van Paul (niet 
zijn echte naam), 32 jaar oud, hij had veel last van 
extreme nachtmerries en angsten. 

“In mijn jeugd moest ik van mijn ouders samen met mijn 
zus altijd naar de kerk en catechisatie. Toen ik 19 jaar 
oud was deed ik geloofsbelijdenis want ik wilde erbij 
horen. Ik zocht naar een bepaalde voldoening in mijn 
leven, maar in de kerk vond ik dat toch niet. Ik deed 
uiterlijk wel mijn best en probeerde goed te leven. Maar 
innerlijk wilde ik eigenlijk losbandig leven. God was zo 
ongrijpbaar. Ik kreeg een afkeer van de Bijbel met alle 
regeltjes en begon steeds meer te twijfelen aan het 
bestaan van God. Want als er een God van liefde is, 
waarom was er dan zoveel ellende in de wereld? 

Toen mijn moeder na een lang ziekbed overleed, kwam 
ik in opstand en was boos op God. De dood was zo’n 
harde realiteit. Ik kon en wilde simpelweg niet geloven 
dat het leven zo “bruut” kon eindigen. Dit werd voor mij 
een obsessie en ik begon te zoeken naar andere 
antwoorden. In een café kwam ik in gesprek met iemand 
die paranormaal begaafd was. Hij vertelde mij over 
sjamanisme en droomreizen. Ik kreeg contacten met 
mensen, die paranormaal begaafd waren en er veel van 
wisten. Één keer heb ik een sjamanistisch festival 
bezocht. 

In het begin leek het allemaal zo mooi. Zij hadden de 
antwoorden die mij overtuigden en ze legden mij uit, dat 
er een geestelijke wereld was waar je zelfs in het 
verborgene kunt kijken. Je zou een aantal spirituele 
gidsen voor je leven meekrijgen en de gave van 
voorbeschouwing kunnen gaan ontwikkelen. Daarmee 
zou je zelfs met overleden mensen kunnen 
communiceren. Het meest interessante vond ik toen het 
sjamanistisch reizen. En ook door middel van dromen, 
dacht ik een goede koers in mijn leven te kunnen volgen, 
omdat ik hierdoor waarschuwingen van mijn lichtgidsen 
en raad kreeg voor mijn levenspad. 

Het ging een poos goed en ik voelde mij enorm vrij en 
bevoorrecht, maar na een tijdje bleek het tegendeel waar 
te zijn. Door bepaalde dromen ben ik vreselijk angstig 
geworden. Vanaf dat moment is de angst niet meer 
weggegaan. Ik had geen controle meer over mijn 
dromen, ze veranderden telkens in nachtmerries waarin 
enge gedaantes mij overweldigden. Als het avond werd, 
was ik al erg bang en zenuwachtig. Elke nacht werd ik 
bedreigd en achtervolgd door deze duistere gedaantes. 
De dromen vormden een verstikkende atmosfeer, alsof 
mijn keel volledig werd dichtgeknepen en ik 
vastgegrepen werd en in een donker gat gegooid werd 
om dood neer te vallen. Door al deze nachtmerries 
besefte ik dat ik in een heel verkeerde wereld was 
beland. Enige tijd daarna kreeg ik last van hyperventilatie 
en verkeerde continu in doodsangst. Bepaalde 

momenten kreeg ik 
geen lucht meer en 
hield ik mijn hand op 
mijn hart en dacht: 'Nu 
ga ik dood'. Zo heb ik 
meer dan een maand 
vaak op bed gelegen 
en ik durfde er 
nauwelijks uit te komen, 
zo erg was ik bevangen 
door angst. De huisarts 

wilde mij doorverwijzen naar een psychiater want ik zou 
last hebben van psychoses, en hij schreef mij medicijnen 
voor die mij zouden moeten kalmeren.  

In deze periode heeft mijn zus contact opgenomen en ik 
kon mijn verhaal kwijt aan haar. Ze vroeg me of ze mij 
nog met anderen van haar gemeente mocht komen 
bezoeken. Zij hebben met mij gebeden en lazen voor uit 
de Bijbel. Zodra ik echter iets uit Gods Woord hoorde, 
begon ik te beven en werd mijn keel dicht geknepen. Ik 
kreeg dezelfde angst als in mijn dromen. Zij probeerden 
mij duidelijk te maken, dat er maar Eén weg was voor mij 
en dat alleen Jezus Christus mij kon redden uit de macht 
van satan. Ik moest mijn zonden belijden maar het drong 
allemaal niet goed tot mij door. Alleen dat Jezus mij kon 
redden, onthield ik wel. Ze gaven mij het adres en 
telefoonnummer van een stichting en een hulpverlener 
waar ik terecht zou kunnen en gaven mij de goede raad 
om de Bijbel serieus te lezen. Ze stelden mij voor de 
keus: “Verder leven met de doodsangsten en met de 
ellendige kwellingen of mijn leven helemaal geven aan 
Jezus Christus”. Ik heb bewust gekozen voor het laatste: 
“Jezus als mijn Redder”. 

Ik nam contact op met de stichting en zij hebben mij 
doorverwezen naar een hulpverlener. Al mijn wroeging, 
zonden en ellende mocht ik aan de Heer Jezus 
uitleveren. Tijdens de begeleiding heb ik veel zonden 
openlijk moeten belijden. Daarvan heb ik ook de zegen 
mogen ervaren. De angsten gingen geleidelijk weg en de 
macht die satan over mijn leven had, is verbroken door 
het werk van Jezus Christus.  

Doordat ik zelf begon te lezen in de bijbel ben ik erachter 
gekomen, dat ik een totaal verkeerd beeld had van God. 
Ik moest veel verkeerde redeneringen zoals reïncarnatie 
wegdoen in het licht van de Bijbel. Ik heb nu rust en 
vrede gevonden en weet dat Jezus mij liefheeft, dat al 
mijn zonden vergeven zijn. Ook de verkeerde contacten 
moest ik verbreken. Ik heb de geestelijke machten echt 
onderschat en weet nu dat het een dodelijk mijnenveld is 
als je je daarmee inlaat.” 

“Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de 
geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn 
uitgegaan in de wereld” (1 Joh. 4:1). 

“Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd 
naar het vlees; want de wapens van onze strijd zijn niet 
vleselijk, maar krachtig voor God, tot afbreking van 
bolwerken; daar wij de overleggingen en elke hoogte die 
zich verheft tegen de kennis van God, afbreken en elke 
gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van 
Christus” (2 Kor. 10:3-5). 

VAN DE WERKVLOER 
BEPROEF DE GEESTEN OF ZE UIT GOD ZIJN 

John Bax 

“En dan zal de wetteloze geopenbaard worden… wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en 
tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat 
zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden” ( 2 Thess. 2:8-12 ). 
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Het antwoord van de Heer 

Het antwoord van de Heer laat niet op zich 
wachten. “Weest niet bevreesd en wordt niet 
verschrikt voor deze grote menigte, want het is 
geen strijd van u, maar van God… …Niet gij zult 
hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, 
dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning 
geeft. Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd en 
wordt niet verschrikt; morgen moet gij tegen hen 
uittrekken, de Here is met u” (14-18). 

Wat een wonderlijk antwoord op het vertrouwen in 
het gebed van de koning. Uitgedrukt in zijn 
belijdenis: “Wij immers zijn niet opgewassen tegen 
deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en 
wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn 
onze ogen gevestigd” (vs. 12). 

Is het niet de moeite waard volledig op God te 
vertrouwen om van Hem zulke verzekeringen te 
ontvangen? Onze moeilijkheden zijn niet die van 
God. Voor Hem zijn er geen. Zijn belangen zijn de 
onze. De kracht is in Hem. In dergelijke 
omstandigheden had koning Asa gezegd: “Here, er 
is niemand buiten U om de machteloze te helpen 
tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, 
want op U steunen wij en in uw naam zijn wij 
opgetrokken tegen deze menigte. Here, Gij zijt 
onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets 
vermogen” (2 Kron. 14:11). Dat had Josafat ook 
begrepen. 

Dat God ons genade mag geven om te begrijpen 
en te verwerkelijken, dat wij niet hoeven te strijden 
in onze moeilijkheden. Dan zullen we niet bang zijn 
en zullen we in volmaakte vrede op de bevrijding 
wachten, die God zonder ons zal bewerken. Wij 
lezen in Filippi 4:6: “Weest in niets bezorgd, maar 
laat in alles, door gebed en smeking met 
dankzegging, uw verlangens bekend worden bij 
God. En de vrede van God, die alle verstand te 
boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 
bewaren in Christus Jezus.” Josafat en het volk 
genoten deze vrede. “Toen boog Josafat zich neer 
met het aangezicht ter aarde, en geheel Juda en 
de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor 
het aangezicht des Heren, om de Here te 
aanbidden” (vs. 18). 

Hun vijanden waren nog levensbedreigend 
aanwezig, maar Josafat wist dat hij niets hoefde te 
doen. De Heer alleen zou ze verslaan. Zijn aandeel 
was net als dat van het volk, aanbidding en lof. Zij 
verwerkelijkten het woord van David: “Gij richt voor 
mij een dis aan voor de ogen van wie mij 
benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker 
vloeit over” (Ps. 23:5). 

Stelt u op en blijf staan 

“En de Levieten, behorende tot de Kehatieten en 

de Korachieten, stonden op om de Here, de God 
van Israel, met zeer krachtige stem te loven” (vs. 
19). 

Zulke ervaringen kunnen ons deel zijn en van alle 
kinderen van God, die net als wij het voorrecht 
hebben de almachtige God, de Heer, als hun God 
en Vader te kennen. Hij heeft Zich aan ons 
geopenbaard op een innigere en volmaaktere wijze 
dan aan Josafat en alle andere getrouwen van het 
Oude Testament. Als wij niet dezelfde ervaringen 
hebben, komt dat alleen door ons ongeloof, door 
ons vertrouwen in onszelf. Wij oordelen onszelf 
niet voor God. Wij bidden wel, maar wij wensen dat 
God onze wil doet, in plaats van Hem te laten 
handelen en te zeggen met de Psalmist: “Here, 
des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg 
ik het U voor, en zie uit” (Ps. 5:4). In plaats 
daarvan staan wij meestal op van ons gebed en 
gaan handelen. Het vlees handelt dan. Het geloof 
is echter geduldig en vertrouwend. Activiteit van 
het vlees heeft alleen één gevolg: het vuur 
bereiden, waardoor het zal verteerd worden. Maar 
God is getrouw en zal onze opvoeding voltooien, 
ondanks alles. Maar laten we naar Josafat 

terugkeren. 

“De volgende morgen vroeg trokken zij uit naar de 
woestijn van Tekoa” (vs. 20). Tekoa betekent:  de 
toon van de trompet.  Zo noemt de Heer die 
woestijn. Als wij zorgvuldig de activiteit van het 
vlees moeten vermijden, dan is dat niet om ons 
maar over te geven aan luiheid of zorgeloosheid. 
Er is activiteit van het geloof nodig in 
afhankelijkheid van God en in gehoorzaamheid 
aan Zijn Woord. Het vertrouwen op God is nooit 
verbonden met zorgeloosheid of onverschilligheid. 
Het volk stond ’s morgens vroeg op om naar de 
plaats te gaan waar de Heer hen had uitgenodigd.  
In vers 17 had Hij gezegd: “stelt u op, blijf staan”. 
En toen ze uittrokken, trad Josafat naar voren en 
zei: “Luistert naar mij Juda en inwoners van 
Jeruzalem, gelooft in de Here, uw God, en gij zult 

HET GEBED VAN KONING JOSAFAT 
S. Prod’hom 
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Tekoa ligt 10 km ten zuiden van Bethlehem 
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bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult 
voorspoedig zijn” (vs. 20). 

De dag goed beginnen 

Josafat had begrepen dat de zegen niet 
gescheiden kan worden van de vreze Gods en de 
gehoorzaamheid aan Zijn Woord. De vijand, die 
klaar was om te strijden, kon hem niet afleiden van 
wat aan de Heer verschuldigd was. Als wij 
voorspoed willen hebben, laten we dan nooit 
vergeten wat we de Heer schuldig zijn. Het kan zo 
maar gebeuren dat we tot 
activiteit overgaan, zonder dat 
we tijd nemen, zoals Josafat ’s 
morgens vroeg, bezig te zijn, 
met wat God behaagt: het 
lezen van Zijn Woord en 
bidden. Dat is zeker geen 
verloren tijd, integendeel. Als 
wij de dag beginnen met het 
lezen van het Woord en het 
gebed, zal elke activiteit van 
die dag daarvan de invloed 
ondervinden. Het werk zal 
makkelijker gedaan kunnen 
worden. De tegenwoordigheid 
van de Heer wordt verwerkelijkt en Hij zal 
verheerlijkt worden in alles wat we te doen hebben.  

Ja, nog meer: een dag van arbeid naar de 
gedachte van de Heer zal voorbijgaan met een 
gevoel van dankbaarheid en vreugde, met een hart 
bereid tot lof. Dat vinden we bij Josafat: “Na het 
volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen 
op, die de Here een lied zongen en Hem loofden in 
heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapenden 
uittrokken en zeiden: Looft de Here, want zijn 
goedertierenheid is tot in eeuwigheid” (vs. 21). Dit 
leger van Josafat trekt uit onder het bevel van de 
Heer, terwijl het zich gedraagt als een overwinnend 
leger, alsof de overwinning al behaald was. Dat 
was ook inderdaad zo voor het geloof. Iemand 
heeft eens gezegd: “Voor God is een beloofde 
zaak een gedane zaak”. Als we meer geloof 
hadden, zouden dankzeggingen, lof en 
dankbaarheid meer plaats in ons leven hebben en 
we zouden de toeschouwers zijn van alles, wat 
God voor ons doet. 

God laten handelen 

“Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof 
aanhieven, liet de Here de Ammonieten, de 
Moabieten en de lieden van het gebergte Seir, die 
tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen 
overvallen, en zij werden verslagen” (vs. 22). 

“Toen Juda gekomen was bij de wachttoren in de 
woestijn keerden zij zich naar het krijgsvolk, en zie, 
het waren slechts lijken, ter aarde nedergevallen: 
niemand was ontkomen” (vs. 24). 

Als wij God laten handelen in alle vertrouwen, 
worden wij op een hoge plaats gesteld. Daar vanuit 
worden de wereld en de moeilijkheden gezien als 
een woestijn met lijken. De moeilijkheden, 
onoverkomelijk voor onze zwakheid, hebben voor 
de almachtige God geen andere gedaante. 

Niet alle vijanden werden verslagen, maar ze 

behaalden wel een rijke buit. Voor de gelovige 
bestaat deze buit in een grotere kennis van onze 
God en Vader en van de Heer Jezus Christus. God 
laat de beproeving toe, opdat wij beter zouden 
begrijpen Wie en wat Hij is. Door deze kennis 
krijgen wij rijkdommen voor de tegenwoordige tijd 
en voor de eeuwigheid. Daardoor komen we in 
aanraking met het oneindige. Wij worden dan in 
staat gesteld om met alle heiligen te begrijpen, 
“wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is, en te 
kennen de liefde van Christus, die de kennis te 
boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele 

volheid van God” (Ef. 3:18,19). 
Helemaal anders zijn de 
gevolgen van een onafhankelijke 
wandel. Men zaait dan voor het 
vlees en maait bederf.  

Drie dagen lang verzamelde het 
volk de buit. Het was zoveel dat 
het niet te dragen was (vs. 25). 
Het getal drie spreekt van het 
volmaakte wat God betreft. “Op 
de vierde dag kwamen zij samen 
in het Dal der Lofprijzing: daar 
prezen zij de Here, hierom noemt 
men die plaats tot op heden Dal 

der Lofprijzing. Toen keerden al de mannen van 
Juda en van Jeruzalem om, met Josafat aan het 
hoofd, en gingen naar Jeruzalem terug met 
blijdschap, want de Here had hen verblijd over hun 
vijanden.Zij kwamen te Jeruzalem, naar het huis 
des Heren, met harpen, citers en trompetten” (26-
28). 

Vanuit huis des Heren was het gebed en 
smeekbede van Josafat opgestegen en daar klinkt 
de lof des Heren voor de wonderlijke bevrijding met 
alle zegen daaraan verbonden. Maar de 
overwinning en de buit waren niet de enige reden 
om te loven. In vers 19 steeg de lof op vanwege 
het woord dat het volk had gerustgesteld en dat 
alle vrees uit de harten had gebannen. Daarna was 
de lof, op het bevel van de Heer, voorop gegaan bij 
het uittrekken van de troepen die getuigen werden 
van de nederlaag van de vijanden. 

In beide gevallen kwam de lof voort uit het geloof in 
het Woord van de Heer, terwijl er nog niets 
veranderd was bij de tegenstander. Het eerste 
gevolg van de overwinning op de vijand was het 
onmiddellijk gaan naar het dal van de lofprijzing om 
de Heer te loven, voordat ze terugkeerden naar 
Jeruzalem om Hem in Zijn tempel te loven. 

Dankbaar zijn 

Zo zou het altijd voor ons die geloven moeten zijn. 
De kennis van God onze Vader en van zijn Woord 
is het eerste onderwerp van onze lof. De Psalmist 
zegt: “Ik zal de naam van God prijzen met een lied, 
Hem verheerlijken met een lofzang” (Ps. 69:31). 
De lofzegging gaat door, als we tijdens de 
beproeving weten dat Hij tussenbeide zal komen. 
Zij stijgt nog op tot God na de bevrijding, als we 
kunnen zeggen: “De Here is mijn kracht en mijn 
schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd 
geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem 
met mijn lied” (Ps. 28:7). Onze God is een bron 
van vrede, rust, macht en zegen van allerlei soort 
en daarom een voortdurend voorwerp van lof en 
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Tekoa—Emek Beracha (dal der Lofprijzing)? 
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dank. 

Paulus zegt tegen de Kolossers: “Weest dankbaar.” 
Dat is de normale toestand van de christen. Helaas! 
Als we dat vergelijken met wat ons zo vaak kenmerkt, 
worden we beschaamd. De reden ervan is ons 
gebrek aan godsvrucht, geloof en kennis van God 
onze Vader. Het feit dat we niet voortdurend in Zijn 
tegenwoordigheid leven – dat wij ons laten 
overweldigen door de omstandigheden – dat, als we 
moeilijkheden tegenkomen, ze ons overvallen en dat 
wij ze met menselijke middelen proberen te 
overwinnen. Dat leidt dan vaak tot een geestelijke of 
een materiële nederlaag! 

We zijn dan ongelukkig, genieten niet die vrede of 
vreugde, zijn meer geneigd ons te beklagen dan om 
God te loven en Hem te danken. Die toestand blijft tot 
wij onszelf en onze daden oordelen en daarna 
terugkeren in de tegenwoordigheid van de Heer. Dan 
zijn we niet beladen met buit, geen 
overwinningliederen als bij Josafat, maar dan zijn we 
beroofd van alles. We moeten weer opnieuw 
beginnen, door genade van God, een leven te leven 
van afhankelijkheid, vreze en vertrouwen op God. In 
Hem zullen we altijd Dezelfde vinden en wij zullen 
Zijn goedertierenheid  zingen, die blijft tot in 
eeuwigheid. Dan zal Hij alleen het voorwerp zijn van 
onze vreugde en zang en wij zullen kunnen zeggen: 
“Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is 
mijn heil.” Misschien niet zonder een pijnlijke ervaring 
achter de rug: “Waarlijk, een ademtocht zijn de 
geringen, een leugen de aanzienlijken; in de 
weegschaal gaan zij omhoog, tezamen lichter dan 
een ademtocht” (Ps. 62:2,10). 

Tucht veranderd in overwinning 

Laten we 2 Kronieken 20 overdenken om eruit te 
leren hoe wij ons moeten gedragen in beproevingen 
en op elke andere tijd. Wij gaan allemaal persoonlijk, 
in ons gezin of in de gemeente door omstandigheden 
die de tussenkomst van God nodig maken. We 
hebben allemaal te doen met een slimme vijand, die 
probeert ons van onze geestelijke goederen te 
beroven. En als wij falen, zoals Josafat in 2 Kronieken 
18, laten wij dan de berisping aannemen in dezelfde 
gezindheid als hij. Laten wij ons onderwerpen aan de 
gevolgen van onze fouten onder het bestuur van God 
en niet boos worden zoals Asa. Integendeel, laten we 
ons verootmoedigen, terwijl we de rechtvaardigheid 
van Gods wegen erkennen, want wij hebben Hem 
beledigd, die in Zijn goedheid en liefde, een ieder die 
Hij liefheeft, kastijdt. Josafat volgde de vermaning op 
van zijn grote voorvader Salomo, aangehaald in 
Hebreeën 12:5: “Mijn zoon, acht de tuchtiging van de 
Heer niet gering en bezwijk niet als u door Hem 
bestraft wordt; want wie de Heer liefheeft, tuchtigt Hij 
en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt” (Spr. 
3:11,12). 

Toen Josafat de vermaning van God aannam in alle 
nederigheid en vrees, werd de beproeving die over 
Josafat kwam als tucht, verandert in een 
geloofsbeproeving en hij kwam er overwinnend uit te 
voorschijn met overvloedige zegeningen. 

Colofon 



Elim 
De vakantietijd ligt weer voor ons, een 
periode van rust in ons vaak drukke en 
jachtige leven. Maar ook in die tijd van rust 
zijn een aantal dingen nodig. Dit nummer 
willen we daarom beginnen met een paar 
gedachten daarover. Wij zijn namelijk net 
zoals de Israëlieten in het O.T. in de 
'woestijn' en kijken uit naar een schaduwrijk 
plekje waar we even van de drukte en de 
moeite (Mara) kunnen bijkomen — of dat nu 
zoals boven in eigen land is (Yerseke, de 
oesterputten) of in het buitenland (zoals 
op de foto hiernaast van Cap d’ Agde). Laten 
we dus goed gebruik maken van onze Elims. 

~ 

‘Daarna kwamen zij in Elim; daar waren 
twaalf waterbronnen en zeventig 
palmbomen, en zij legerden zich daar aan 
het water' (Ex. 15:22-27). 

Na Mara volgde tijdens de woestijnreis de 
oase Elim (dat betekent 'bomen', terebinten 
of palmen). In Elim dronk Israël volop van 
het water des levens: '(...) daar waren twaalf 
waterbronnen (...) en zij legerden zich daar 
aan het water'. Hier is de kudde van God 
aan rustige wateren gevoerd en ligt ze neer 
in grazige weiden (Ps. 23:2). 

Het is een volheid van weldaden, die God 
Zijn volk bewijst. Wat een contrast met Mara! 
Hier zijn louter zegeningen te vinden:  

• maar liefst twaalf bronnen om uit te 
drinken, voor iedere stam een bron;  

• de schaduw, de bescherming van 
zeventig palmbomen tegen de hitte;  

• een veilige legerplaats aan het water.  

Alles spreekt van Gods zorg voor Zijn volk. 
Alles getuigt van een volmaakte orde en 
rust. De getallen twaalf en zeventig vinden 
wij zowel in verbinding met Israël als met de 
Gemeente. Zoals er twaalf stamvaders voor 

Israël waren, waren er ook twaalf apostelen 
voor de Gemeente.  

Zij hebben het fundament van de Gemeente 
gelegd (Ef. 2:20). Er waren zeventig oudsten 
die in Israël een voorname plaats innamen 
(Ex. 24:1). Vergelijk het latere sanhedrin, dat 
uit zeventig leden bestond plus de 
hogepriester. In het Nieuwe Testament 
vinden wij niet alleen twaalf apostelen die 
werden uitgezonden door de Heer Jezus, 
maar later volgde ook de uitzending van de 
zeventig (Luc. 10:1). 

Als het goed is staan wij nog steeds op het 
fundament dat de apostelen hebben gelegd.  
• Wij laven ons nog steeds aan de bronnen 

die zij ons hebben nagelaten in het 
geïnspireerde Woord van God.  

• Wij legeren ons nog steeds 'daar aan het 
water' (dit contra het geloof in 
buitenbijbelse openbaring, visioenen e.d.).
Het levende water blijft stromen voor ieder 
die gelooft.  

• Wij rusten ook nog steeds in de schaduw, 
de veilige bescherming van de 'zeventig 
palmbomen': de oudsten en de vele 
gaven die de verheerlijkte Heer ons uit 
Zijn volheid geeft (Ef. 4:7vv.).  

Elim — deze oase in de woestijn is als het 
ware een voorsmaak van het Beloofde Land, 
de hemelse rust.   

H.B. 
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Misschien kent u het lied uit de bundel van 
Johannes de Heer:  

‘t Is middernacht en in de hof,  
buigt, tot de dood bedroefd, in ‘t stof,  

de Levensvorst; in Zijn gebeên,  
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.  

 
Dit lied vertolkt heel treffend de eenzaamheid van 
de Heer in de hof Gethsemane en het zielenlijden 
dat Hij, wakend en biddend, geheel alleen 
doorworstelde. Zijn discipelen begrepen niets van 
Zijn strijd, hoewel zij die nacht het Pascha met Hem 
hadden gegeten en Hij daarna het Avondmaal had 
ingesteld. Zij zouden Hem verlaten en van Hem 
vluchten, en Petrus zou Hem verloochenen.  

Het was een nacht van waken voor de Heer, en er 
was niemand die Hem begreep en die hem bijstond. 
Na de nacht in de hof Gethsemane zou de ‘nacht’ 
van Golgotha volgen en de verschrikkingen daarvan 
stonden de Heer duidelijk voor ogen. Maar er waren 
geen vertroosters, in de hof niet en evenmin op de 
heuvel Golgotha. Toch heeft de Heer steeds aan de 
Zijnen gedacht, want Hij heeft hen liefgehad ‘tot het 
einde’ (Joh. 13:1). En daarom had Hij reeds eerder 
in die nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood en 
beker aan Zijn discipelen gegeven, opdat zij Hem 
altijd zouden gedenken en Zijn dood zouden 
verkondigen — totdat Hij komt! 

De nacht waarin de Heer het Pascha at met Zijn 
discipelen, verwees naar die bange nacht in 
Egypte, toen de Here Zijn volk door een verheven 
hand uit het land van de slavernij leidde. Het bloed 
was aangebracht aan de deurposten van de huizen 
van de Israëlieten, het lam was geroosterd in het 
vuur en het werd gegeten door de pelgrims die 
gereed stonden om te vertrekken — de lendenen 
omgord, de schoenen aan de voeten en de staf in 
de hand. Het was een gedenkwaardige nacht, een 
nacht van waken voor het volk van God, maar 
bovenal een nacht van waken voor de HERE Zelf,
ook een nacht van waken ter ere van de HERE. 

Zoals het Pascha de Israëlieten herinnerde aan de 
verlossing uit Egypte, zo bepaalt het Avondmaal 
ons bij de grote verlossing die op Golgotha tot stand 
is gebracht, toen de Heer de woorden riep: Het is 
volbracht! Het verzoeningswerk van het Lam van 
God beveiligt ons voor de komende toorn. De 
wereld is al geoordeeld en wij zijn op weg naar het 
Beloofde Land, naar de stad van de levende God, 
het hemelse Jeruzalem. Maar dit alles hebben wij te 
danken aan ‘de arbeid der ziel’ van onze Heer en 
Heiland, aan Zijn moeitevol lijden (Jes. 53:11) — 
kortom, aan de nacht van Gethsemane en de 
‘nacht’ van Golgotha.  

Zullen wij die nacht nooit vergeten? De Heer Zelf 
heeft het aan Zijn discipelen gevraagd en daarom 
heeft Hij, in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
tekenen ingesteld en aan ons toevertrouwd, de 
symbolen die ons telkens weer herinneren aan de 
diepte en hoogte van Zijn werk, de reikwijdte van 
Zijn lijden. De verlossing uit Egypte was om zo te 
zeggen het begin. Gods volk moest echter van veel 
grotere vijanden worden bevrijd: de machten van 
zonde, dood en Satan. Daarom moest die tweede 
nacht volgen, de nacht van waken voor de Heer 
Jezus, in de eenzaamheid van de hof en in de drie 
uren van duisternis op het kruis. Laten wij Hem 
daarvoor prijzen en eeuwig grootmaken! Het is 
volbracht! 

EEN NACHT VAN WAKEN  
VOOR DE HERE 
“Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten (...) Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken (...) 
De tijd, dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was vierhonderd en dertig jaar. En na vierhonderd 
en dertig jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen des HEREN uit het land Egypte. Een nacht 
van waken was dit voor de HERE, om hen uit het land Egypte te leiden. Dit is de nacht van waken ter 
ere van de HERE voor alle Israëlieten in hun geslachten” (Ex. 12:8,12,40-42). 

“Toen zei Jezus tot hen: U zult allen over Mij ten val komen in deze nacht (...) Toen zei Hij tot hen: Mijn 
ziel is zeer bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij” (Matt. 26:31,38). 

“Van het zesde uur af nu kwam er duisternis over het hele land tot het negende uur toe. Omstreeks het 
negende uur nu riep Jezus met luider stem de woorden: Eli, eli, lemá sabachtháni? dat is: Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matt. 27:45-46). 

“Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht 
waarin Hij overgeleverd werd, brood nam; en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ‘Dit is Mijn 
lichaam, dat voor u is; doet dit tot Mijn gedachtenis” (1 Kor. 11:23-24). 

Hugo Bouter 
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Wel of niet in de handen klappen? 
Het in de handen klappen is in charismatische en 
evangelische kringen een gangbare zaak. In de 
geloofsgemeenschap waarin ik ben opgegroeid was 
dit, tot voor kort, een onbesproken onderwerp. Het 
in de handen klappen heeft echter ook daar zijn 
intreden gedaan. Persoonlijk ben ik daarmee 
geconfronteerd op een Bijbelbespreking ergens in 
het land. Voor de eigenlijke bespreking worden een 
aantal liederen gezongen. Op een gegeven moment 
gaf een broeder een ‘opwekkingslied’ op dat we met 
elkaar hebben gezongen. Deze broeder die het lied 
met de gitaar begeleidde, riep ons enthousiast op 
het lied te begeleiden met handgeklap. Hij 
onderbouwde zijn oproep met Psalm 47:2: “Als de 
volken al opgeroepen worden om voor God in de 
handen te klappen, zou dat dan niet voor ons 
gelden?” Aldus zijn onderbouwing. Dit was voor mij 
het moment, dat ik min of meer genoodzaakt werd 
het handgeklap eens nader onder de loep te 
nemen. Onze broeder onderbouwde zijn oproep 
met de Schrift. Aan ons de taak te onderzoeken of 
zijn oproep terzake is. 

Is Psalm 47 op óns als gelovigen die behoren tot de 
Gemeente van toepassing? Is het nú de tijd de 
‘volken’ op te roepen om voor de ‘Koning’ in de 
handen te klappen? De Psalmen 46-48 zijn 
overwinningsliederen, die in voortschrijdende vorm 
de gebeurtenissen beschrijven bij de terugkeer van 
Gods gezalfde Koning, Wiens heerlijkheid getoond 
wordt in Psalm 45. Psalm 46 wijst naar Arma-
geddon en de overwinning van de Messias. In 
Psalm 47 zien we de kroningsplechtigheid die 
daarop volgt. In Psalm 48 zien we hoe het 
Koninkrijk op de berg Sion wordt gevestigd. 

Profetisch verwijst Psalm 47 dus naar de 
duizendjarige regering van de Messias; het moment 
dat Hij over de volken zal regeren en zal zitten op 
Zijn heilige troon (vs. 9). Dan is het moment 
aangebroken dat God, in de Persoon van de Heer 
Jezus, Koning zal zijn over de ganse aarde (vs.3,8). 
Pas dán is het moment aangebroken dat zijn 
vijanden gelegd worden tot een voetbank voor Zijn 
voeten (Hebr. 10:13). Het ‘totdat’ uit Hebreeën 
10:13 is nu nog niet aangebroken!  

Psalm 47:2 heeft betrekking op te ‘toekomende’ 
eeuw en niet op de ‘huidige’ eeuw (Hebr. 6:5) Dat 
geldt trouwens ook voor de krachten die daar in 

Hebreeën 6 genoemd 
worden! Daarbij is nog 
te vermelden dat deze 
oproep is gericht aan de 
‘volken’ en niet aan 
Israël; laat staan aan de 
G e m e e n t e !  D e z e 
oproep heeft alles te 
maken met de kronings-
plechtigheid van de 
Koning (vgl. 2 Kon. 
11:12). De ‘volken’ 
worden straks in het 
duizendjarig Vrederijk 
opgeroepen de ‘Koning’ op de ganse aarde te 
huldigen en Hem eer te bewijzen (door te gaan 
klappen). Zover ik kan beoordelen is er nergens in 
het Nieuwe Testament een oproep om in onze 
handen te klappen. Niet op de aarde en ook niet in 
de hemel. Het handengeklap vinden we alleen terug 
in het Oude Testament. Het is ofwel honend 
bedoeld (Job 27:23; Ezech. 25:6; Nah. 3:19), of het 
staat in verbinding met het huldigen of eren van de 
koning (2 Kon. 11:12; Ps. 47:2). Israël en de volken 
hebben straks te maken met de ‘Koning’. Jezus is 
de Koning der Joden. Zo kwam Hij (Luk. 1:32,33). 
Zo is Hij gestorven (Matth. 27:37), en zo zal Hij 
terugkeren en regeren over Israël en via Israël over 
alle volken van de wereld. Nergens in de Schrift 
wordt Jezus de Koning van de Kerk (Gemeente) 
genoemd. Onze relatie met de Heer Jezus stijgt ver 
uit boven het koningschap dat Hem wordt 
geschonken. Hij is de Bruidegom, wij zijn de 
bruidsgemeente. De Gemeente is de bruid van het 
Lam dat geslacht is. Zo wordt zij beschreven in het 
boek Openbaring. De bruid van de Koning is niet de 
Gemeente, maar Israël. Onze gemeenschap is met 
de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus, niet met 
de Koning! 

We kunnen dus vanuit de Schrift aantonen dat het 
handgeklap uit Psalm 47 te maken heeft met het 
komende Koningschap van de Heer Jezus over 
Israël en over de volken. In de Brieven van het 
Nieuwe Testament is er dan ook geen enkele 
aanwijzing te vinden dat het in de handen klappen 
een goede of gangbare praktijk zou zijn voor ons 
als gelovigen die behoren tot de Gemeente van 
God. Daaruit moeten we concluderen dat deze 
vernieuwing geen verrijking, maar een verarming is. 

IN DE HANDEN KLAPPEN Peter Cuypers 

Bijbelstudieweekend voor jongeren  
vanaf 16 jaar 
 
Datum: 2 t/m 4 september 2005 Plaats: Middelburg 
Contactadres:     Fam. van Netten  
                            Fortrapastraat 4    
                            4431 BW  's Gravenpolder   
Telefoon:            0113-316860 
E-mail:                rmvannetten@hetnet.nl  
Website:           http://www.jeugdweekend.com 

Opgeven voor eind juli 

Onderwerp:  Het boek Esther 

E N  N U … P A K  A A N !  
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In Ezechiël 39 vinden we de details over de 
manier waarop God ingrijpt en deze vijand op de 
bergen van Israël vernietigt. In een paar punten 
samengevat zijn dat: 
1. De gedode soldaten zullen voedsel voor de 

vogels en de roofdieren zijn (vs. 4, 17-20).  
2. De volken zullen weten dat God de HERE is 

(vs. 6).  
3. De inwoners van Israël zullen zeven jaar vuur 

kunnen stoken van hun wapens (vs. 9,10).  
4. De Israëlieten zullen hen beroven (vs. 10).  
5. Het hele volk Israël zal de lijken van de 

soldaten zeven maanden lang in een dal 
begraven. Dat wordt dan het dal der menigte 
van Gog genoemd (vs. 11-13).  

6. God zal door het oordeel Zijn heerlijkheid 
onder alle volken op aarde bewijzen – 
bovendien zullen ze erkennen dat Israël 
vanwege haar ongerechtigheid weggevoerd 
was (vs. 21, 23 en 24).  

7. Het huis van Israël zal God door het oordeel 
nog beter leren kennen; daarmee komt in hun 
gevangenschap voorgoed een keer (vs. 22, 25 
vv). 

"En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen 
verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis 
Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here 
HERE" (Ezech. 39:29). 

Oordeel over de goddeloze Joden 

Gedurende de oordelen zullen veel Joden 
omkomen. Het toppunt van hun boosheid was dat 
zij de antichrist als de beloofde Messias hebben 
aangenomen. Nu komen deze goddeloze Joden, 
voor zover ze nog leven, onder het volledige 
oordeel van God. Eén van de duidelijkste teksten 
daarvoor vinden we in Zacharia 13: 8 en 9. Twee 
derde zal omkomen en de gelovige Joden die 
overgebleven zijn, zullen als zilver worden 
gelouterd en van alle 'slakken' worden bevrijd. Dit 
definitieve oordeel over de goddeloze Joden 
vinden we ook in Openbaring 14:17-20, waar hun 
oordeel met een wijnoogst van overrijpe druiven 
wordt vergeleken. Opmerkelijk is daar het gegeven 
dat het bloed uit de wijnpers tot aan het bit van de 
paarden reikt, en wel 1600 stadiën ver. Deze 
afstand komt overeen met ongeveer 300 km, de 
afstand van het noorden tot aan het zuiden van 
het land Israël. Over dit oordeel heeft de Heer 
Jezus in Zijn rede over de eindtijd gesproken 
(Matth. 24: 37-40). Deze verzen worden soms ten 
onrechte op de opname toegepast, maar het gaat 
hier om een oordeel dat met de zondvloed uit de 
dagen van Noach wordt vergeleken. God zal een 
selectief oordeel uitvoeren. Door dit oordeel 
worden daadwerkelijk alleen de goddeloze Joden 
weggenomen. De godvrezenden zullen het 
vrederijk binnengaan. 

Het oordeel over de levenden 

We willen ons nu met een ander oordeel 
bezighouden, waar de Heer Jezus ook in de 
eerdergenoemde rede over heeft gesproken 
(Matth. 25:31-46). De Heer wijst hier in 
symbolische taal op een oordeel dat wij duidelijk 
van de verschillende oordelen op andere plaatsen 
kunnen onderscheiden. Omdat er hier sprake van 
is dat Hij Zelf op de troon van Zijn heerlijkheid zit, 
kunnen we hieruit de conclusie trekken dat de hier 
beschreven scène ook in het vrederijk plaats vindt. 
De oprichting van het rijk met al de verschillende 
oordelen gebeurt niet op één dag, alhoewel 
natuurlijk de beslissende slagen elkaar snel 
opvolgen. Hier zullen alle volken van de hele 
wereld verzameld worden. Moet men zich dat zo 
voorstellen, dat werkelijk alle mensen – de hele 
mensheid – in Jeruzalem moeten verschijnen? Ik 
denk van niet. Misschien zal het zo zijn, dat 
vertegenwoordigers (de verantwoordelijken?) van 
alle landen voor deze oordeelstroon verschijnen. 
Wanneer ze daar samen gekomen zijn – mogelijk 
ook niet slechts op één enkele dag – dan zal de 
Heer een rechtvaardig oordeel over de volken 
uitspreken. Hij zal als een herder de bokken van 
de schapen scheiden. De bokken ontvangen het 
oordeel en de schapen de zegen. Het criterium 
voor de beoordeling is de behandeling van de 
broeders van de Heer Jezus, dat zijn de 
godvrezende Joden die in de afgelopen jaren 
vervolgd werden.  

We hebben er al aan gedacht dat trouwe Joden 
direct na de opname van de gemeente in korte tijd 
het evangelie van het koninkrijk wereldwijd zullen 
verkondigen en dat onder sterke vijandschap 
(Matth. 24:14). Het is treffend, hoe de Heer Jezus 
zich met de trouwe Joden gedurende hun tijd van 
verdrukking één maakt. Of men hun nu iets te eten 
of te drinken heeft gegeven, of men hen in huis 
heeft opgenomen of heeft gekleed of hen in de 
gevangenschap heeft opgezocht: Hij zal het 
allemaal zo zien alsof men het aan Hem heeft 
gedaan. De vertegenwoordigers van de volken 
zullen zich verwonderen en Hem vragen wanneer 
ze Hem dan deze weldaden hebben bewezen, en 
dan zullen ze uit Zijn mond ervaren dat Hij deze 
vervolgden Zijn broeders noemt. De 
bijeengekomen volken zullen dan ook uit Zijn 
mond horen dat ze door Zijn Vader gezegend zijn 
en dat voor hen het rijk is bereid, dat alle zegen 
van de 1000-jarige regering van Christus in zich 
sluit. Aan de andere kant horen de bokken dat zij 
vervloekt en naar het eeuwige vuur, de eeuwige 
verdoemenis, worden verwezen. Dat betekent niet 
dat ze al op dat moment al in de eeuwige 
verdoemenis gaan, maar wel dat ze omkomen en 
dat hun eeuwig oordeel vast ligt. 

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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XENOS - VREEMDELING OF GAST? 

Binnenkort breekt de zomervakantie weer aan. 
Voor velen van ons betekent dat een tijd van 
rust, maar ook van reizen naar al dan niet 
verre, maar wel vreemde oorden. Hoe voelen 
wij ons op zulke plaatsen? Als gasten of als 
vreemdelingen? En omgekeerd, hoe voelen de 
mensen zich die Nederland bezoeken? 
Sommigen van hen zien we in onze 
samenkomsten, vaak toegerust met een 
aanbevelingsbrief. Voelen zij zich daar gasten 
of vreemdelingen? 

Deze WoordStudie gaat over het Griekse woord 
xenos,  dat, u hebt het al geraden, zowel 
‘vreemdeling’ als ‘gast’ kan betekenen. Tussen die 
beide betekenissen blijkt een mysterieus verband 
te bestaan. In de heidense oudheid was de xenos  
aan de ene kant een vreemdeling, tegenover wie 
men een bepaalde spanning voelde, de spanning 
van het onbekende, het bedreigende en toch  ook 
weer verrassende. Aan de andere kant realiseerde 
men zich dat ook de xenos  de voor hem vreemde 
omgeving als bedreigend kon ervaren. Zodra men 
dan ook merkte dat de xenos  geen vijand was, 
voelde men zich verplicht hem op zijn gemak te 
stellen en deze ‘vreemdeling’ als een ‘gast’ te 
gaan behandelen - daar hebben we de tweede 
betekenis. Iemand kon dus vreemdeling blijven - 
hij kwam van elders, hij was anders, ‘vreemd’ - 
maar tegelijkertijd als gast behandeld worden en 
zich als gast welkom voelen. 

In het Nieuwe Testament zien we beide 
betekenissen van het woord xenos, dat ook als 
bijvoeglijk naamwoord werd gebruikt. Dat een 
xenos  vreemd of een vreemdeling was, blijkt bijv. 
in Mattheüs 25 vers 35: ‘Ik was een vreemdeling 
en u hebt Mij opgenomen’. Voor de aangesproken 
groep mensen was de vreemdeling tevens en 
vanzelfsprekend gast, terwijl dat voor de in vers 43 
genoemden niet het geval was. Een duidelijk 
negatieve betekenis zien we in plaatsen als 
Handelingen 17:18 (‘vreemde goden’), Hebreeën 
13:9 (‘vreemde leringen’), Efeze 2:12 
(‘vreemdelingen van de verbonden van de belofte’) 
en zelfs 3 Johannes vers 5, waar Gajus een 
compliment krijgt voor het feit dat hij trouw handelt 
jegens de broeders, ‘en dat jegens 
vreemdelingen’. De woordjes ‘en dat’ maken 
duidelijk dat het zelfs onder gelovigen niet 
vanzelfsprekend is dat men elkaar als ‘gasten’ 
behandelt. Elkaar? Jazeker, want xenos  kan ook 
‘gastheer’ betekenen: zie Romeinen 16:23 (‘U 
groet Gajus, de gastheer van mij en van de hele 
gemeente’). 

Van xenos  in de betekenis ‘gast’ zijn diverse 
woorden afgeleid. In Rome beschikte Paulus zelfs 
als gevangene over een xenia ‘(gast)
verblijf’ (Hand. 28:23), en vanuit zijn eigen 
huurwoning vroeg hij Filemon hem xenia, 
‘huisvesting’ (Filem.:22) te bereiden. In 
Handelingen is enkele keren sprake van xenizo, 
‘huisvesten’, d.i. ‘gastvrij onthalen’, ‘laten logeren’, 
‘gastvrijheid verlenen’ (10:6, 18, 23, 32; 21:16). Op 
Malta (28:6) ontving de voornaamste van het 
eiland, Publius, een gezelschap van 276 
schipbreukelingen en verleende hen drie dagen 
vriendelijk gastvrijheid op zijn landerijen (27:37; 
28:7). Dat hij dit ‘vriendelijk’ deed, was de moeite 
van het vermelden waard. Deze man was werkelijk 
filoxenos, lett. ‘vreemdeling-lievend’, oftewel 
‘gastvrij’ (vgl. 1 Tim. 3:2; Tit. 1:8), en dat ‘zonder 
mopperen’ (1 Petr. 4:9). De Schrift spreekt over dit 
onderwerp reëel en nuchter: gasten gedragen zich 
immers niet altijd even dankbaar, en, laten we 
eerlijk zijn, de ene keer komt het verlenen van 
gastvrijheid ons beter uit dan de andere. Daarom 
treffen we aansporingen aan ons toe te leggen  op 
de ‘vreemdeling-lievendheid’ oftewel ‘gast-
vrijheid’ (Rom. 12:13) - het gaat duidelijk niet 
vanzelf - alsook een aansporing de ‘gastvrijheid’ 
niet te vergeten  (Hebr. 13:2). 

 

Toch blijft op aarde zelfs de best behandelde gast 
een gast. Is het niet prachtig dat God ons niet de 
status van gasten heeft gegeven, maar ons 
gemaakt heeft tot Zijn huisgenoten (Ef. 2:19)? In 
het Vaderhuis zijn we geen gasten, ook geen 
eregasten, maar samen met de Zoon van de 
Vader (2 Joh.:3) zullen we als zonen (Ef. 1:5) 
wonen in één van de vele woningen in het Huis 
van de Vader, als een Gemeente van 
eerstgeborenen (Hebr. 12:23), terwijl Christus voor 
altijd de  Eerstgeborene blijft onder vele broeders 
(Rom. 8:29). 
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DE OVERWINNING VAN JONATHAN EN 
DE DWAASHEID VAN SAUL 
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Jonathan is een man van geloof. Hij gaat, samen 
met zijn wapendrager, de vijand tegemoet. Zijn 
vader vertelt hij daar niets over. De weg van het 
geloof kun je niet delen met mensen die daarvoor 
het geloof niet bezitten. Die moet je alleen gaan 
met mensen die het delen. Jonathan uit zijn 
geloofsvertrouwen in het prachtige “de HERE kan 
evengoed verlossen door weinigen als door 
velen” (vs. 6). Zijn wapendrager sluit zich 
volmondig bij hem aan (vs. 7). Zeldzaam zijn de 
mensen die je bemoedigen en met je meegaan 
op de weg die voor het verstand dwaasheid is.  

Ze vormen een schitterend span. Het strijdplan is 
eenvoudig. Ze zullen zich aan de vijand vertonen 
en, afhankelijk van hun reactie, zullen ze zien wat 
de Heer gaat doen. Als de Filistijnen hen zien, 
bespotten ze hen en dagen hen uit bij hen te 
komen. Dat is voor hen het bewijs “dat de HERE 
hen in de macht van Israël heeft gegeven” (vs. 
12). Weer zo’n schitterende trek in Jonathan. Hij 
zegt niet ‘in mijn macht’. Hij strijdt niet voor eigen 
eer. Hij heeft het belang van God en zijn volk op 
het oog. Daar strijdt hij voor. Jonathan velt de 
vijand neer en zijn wapendrager maakt het karwei 
af. Elk heeft in deze strijd zijn eigen taak. De 
overwinning lijkt niet indrukwekkend. Slechts 
twintig man worden gedood. Maar wat een 
uitwerking. De schrik Gods komt over de vijand.  

Voordat de uitwerking van de geloofsdaad verder 
wordt beschreven, komt eerst Saul weer aan het 
woord. Hij ziet al die bewegingen bij de vijand. 
Het komt niet bij Saul op dat God aan het werk is. 
Hij zoekt de oorzaak van de verwarring alleen in 
het feit dat er iemand van Israël heen moet zijn 
gegaan. Dat blijken na onderzoek Jonathan en 
zijn wapendrager te zijn. Dan laat hij de ark halen 
om God te raadplegen.Ook nu kan hij weer niet 
het geduld opbrengen zelfs maar via de priester 
aan God te vragen wat hij moet doen, laat staan 
op Gods antwoord te wachten. De situatie vraagt 
in Sauls ogen directe actie.  

Dan wordt de uitwerking van Jonathans 
geloofsdaad verder beschreven. De vijand is 
zichzelf aan het uitroeien; Hebreeën die dienst 
deden bij de Filistijnen, sluiten zich bij Saul aan; 
bange Efraïmieten komen uit hun holen te 
voorschijn en sluiten zich bij de strijd aan. Is dat 
geen geweldig resultaat van het handelen van 
twee mensen in vertrouwen op hun God? Zulke 

resultaten zijn ook vandaag denkbaar waar in 
geloof wordt gehandeld. Het stimuleert anderen 
hun verkeerde verbindingen te verbreken en 
weer anderen hun schroom om voor de Heer uit 
te komen af te werpen.  

Dan begaat Saul een grote dwaasheid. Hij 
verplicht het volk niets te eten voordat “ik mij op 
mijn vijanden gewroken heb”. Voor Saul was het 
geen strijd voor de HERE. Hij straalt hier 
egoïsme en wetticisme uit. Wetticisme legt aan 
anderen niet te dragen lasten op. Jonathan heeft 
de vervloeking niet gehoord. Geloof en 
wetticisme gaan niet samen. Hij weet in vrijheid 
gebruik te maken van wat God geeft in de natuur. 
Door de honing worden zijn ogen weer helder en 
krijgt hij nieuwe krachten voor de strijd. 
Onomwonden zegt hij dat zijn vader het land in 
het ongeluk stort door zulke wetten. Het gevolg 
van Sauls verbod is dat na de strijd, waarbij de 
slachting onder de Filistijnen niet groot is, het 
volk zich bezondigt door bloed te eten.  

Zo gebeurt het vaker in levens van mensen die 
onder allerlei wetten van ‘dit mag niet en dat mag 
niet’ zijn grootgebracht, dat zij zich te buiten gaan 
en op een zeker moment van God afwenden en 
de zonde gaan dienen. 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 14:1–32.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

Heer, wat een prachtige geloofsdaad van 
Jonathan en zijn helper. Zo’n geloofsvertrouwen 
wens ik ook, om daarmee uw volk te dienen. 

Ger de Koning 

“De HERE kan evengoed verlossen door weinigen als door velen”  

(1 Samuël 14 vers 6) 
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Afgelopen marktevangelisatie hoorde ik iemand 
zeggen: ”De mens lijkt het aardig zonder God te 
redden vindt u niet?”  

Vanuit de Schepper gezien is een dergelijk mens 
een dwaas. Hij komt niet tot zijn bestemming. Hij 
leeft zich uit en gaat ten onder. Hij zoekt allerlei 
dingen, behalve God. Maar God ziet uit naar 
mensen die Hem zoeken, verloren zondaren (Luk. 
19:10), gelovigen die Hem aanbidden (Joh. 4:23). 
En God verwerpt hen die Hem loochenen (Ps. 
53:6). Het geen rekening houden met God is de 
oorzaak van zedelijk verderf. Hoewel de mens 
geen acht geeft op God, laat Hij niet na op hen 
acht te geven. 

Getuigenis 

Even voorstellen mijn naam is Wendell Breslau. 
( Echte naam )  

Ik was vroeger een moeilijk opvoedbaar kind. 
Vanaf mijn negende jaar heb in Z.M.O.K. 
Internaten gezeten, maar het heeft mij niet 
geholpen. Ik gebruikte al drugs vanaf mijn 10e 
jaar. Terug in A'dam kwam ik in aanraking met 
harddrugs en de georganiseerde criminaliteit.  

Het duurde ook niet lang, voordat ik in aanraking 
kwam met justitie en jeugdpolitie. Ik werd opgepakt 
voor een beroving met geweld en omdat ik in het 
bezit was van heroïne en cocaïne. Zo ging het 
maar door. Gevangenis in en gevangenis uit en 
steeds verslaafd aan drugs. Totdat ik op een 
gegeven moment het helemaal niet meer zag 
zitten. Ik was alles kwijt geraakt en een gevaar 
voor de samenleving geworden. De laatste keer 
dat ik op de rechtbank was, vertelde de rechter 
mij, dat ik  twee jaar verplicht moest afkicken in de 
gevangenis als ik nog een keer met de politie in 
aanraking zou komen. Hij constateerde dit naar 
aanleiding van mijn strafblad. Ik had bij elkaar al 
12 jaar in gevangenissen en internaten gezeten en 
hield mij alleen bezig met criminele praktijken. Op 
een gegeven moment besefte ik, dat ik omgeven 
was door de duisternis en begon God te bidden 
om mij eruit te halen want ik kon het niet op eigen 
kracht.  

God bracht iemand van de Stichting op mijn weg in 
een van de duisterste plekken van de Bijlmer. We 
spraken 's nachts over het leven en over het geloof 
in de Heer Jezus. Daardoor kwam ik tot de 
conclusie, dat mijn leven moest veranderen. Dit 
werd een lange en moeilijke weg met veel vallen 
en weer opstaan. Uiteindelijk ben ik in de Stichting 
“In de Vrijheid” terecht gekomen. Daar ben ik tot 
het inzicht gekomen dat ik vergeving van zonden 
en Gods grote genade nodig had en ik moest ook 
genezen van beschadigde emoties in mijn leven. 
Ik zocht leven in mijn doodse bestaan en vond 
God. Wat God in mijn leven heeft gedaan, dat is 
voor mij onbegrijpelijk. Dat Hij mij, die zo laag 
gezonken was, heeft willen opzoeken. De liefde 
die Hij mij heeft betoond en de vergeving van 
zonden is in mijn ogen het kostbaarste dat ik ooit 
heb kunnen ontvangen. Ik dank God er elke dag 
voor. Ik heb echt de grootste genade ontvangen.  

Ik heb nu ook al een jaar verkering, waarvoor ik  
heel dankbaar ben. We doen dezelfde opleiding, 
gaan erop uit om een licht te zijn en te dienen in 
het Koninkrijk van God om Jezus Christus uit te 
dragen. Zij doet haar stage in een psychiatrisch 
ziekenhuis en ik ben activiteitenbegeleider bij 
lichamelijke gehandicapten. Ik heb een betaalde 
stage en mijn opleiding wordt betaald door mijn 
werk. Waarschijnlijk ga ik mijn volgende stage 
lopen in de stichting “In De Vrijheid”. Dat is wat ik 
het liefste zou willen doen. De jongens begeleiden 
en hulp verlenen. Het is een gezegende plek, waar 
ik zelf ook gezegend ben, door de hulp van 
pastorale begeleiders die mij wezen op het Woord 
van God. Want daarin staat geschreven, hoe je 
echt kunt leven en woorden van eeuwig leven kunt 
ontvangen door het geloof. En het getuigd over de 
Heer Jezus Christus, die is gestorven voor mijn 
zonden. 

“Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch 
zijt het, die mijn leven gered hebt van de groeve 
der vernietiging, want Gij hebt al mijn zonden 
achter uw rug geworpen” (Jesaja 38:17). 

VAN DE WERKVLOER 
VAN BEPROEVING TOT HEIL 

John Bax 

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; 
niemand is er, die goed doet. God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of 
er een verstandig is, een, die God zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand 

die goed doet, zelfs niet een” (Psalm 53:2-4). 
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Salomo’s tegenstanders 

In dit artikel gaat het over de tijd van de koningen, 
over falend leiderschap onder het volk van God. 
We beginnen bij Salomo, en wel met het gedeelte 
in 1 Koningen 11:14-40, waar sprake is van 
Salomo’s tegenstanders. Nadat Salomo zich in zijn 
hart van de Here had afgewend, en tot afgoderij 
was vervallen, deed de Here tegenstanders tegen 
hem opstaan. Drie tegenstanders worden hier met 
naam genoemd: (1) de Edomiet Hadad (vs. 14-22); 
(2) Rezon, de zoon van Eljada, een bendeleider 
die zichzelf tot koning van Damascus had laten 
uitroepen (vs. 23-25); en (3) Jerobeam, de zoon 
van Nebat, een Efraïmiet, uit Sereda, wiens 
moeder Serua heette (vs. 26). 

De eerste twee tegenstanders, Hadad en Rezon, 
behoorden niet tot het volk Israël; het waren 
`outsiders´, buitenstaanders. Jerobeam was een 
`insider´, een Efraïmiet uit Sereda. Hij behoorde tot 
het volk van God. De eerste twee tegenstanders 
hebben nu niet onze aandacht. Wij willen ons 
bezighouden met Jerobeam. Jerobeam was een 
Efraïmiet. Efraïm was één van de beide zonen van 
Jozef en Asnat (Gen. 41:50-52). Jozua, de zoon 
van Nun, was ook een Efraïmiet (1 Kron. 7:20,27). 
Jerobeam was dus van goede komaf.  

 

Jerobeams moeder 

Van zijn moeder weten we dat ze Serua heette, en 
dat ze een weduwe was (vs. 26). Serua betekent: 
‘melaatse’. Geen naam die wij voor onze dochter 
zouden hebben gekozen! Haar naam is 
veelzeggend. Namen hebben in Gods Woord een 
betekenis. Als hier staat dat de moeder van 
Jerobeam zo heette, heeft God dit laten optekenen 
om ons daarmee iets te zeggen.  

Melaatsheid was een 
vreselijke ziekte die het 
lichaam aantastte. De 
aangetaste lichaamsdelen 
werden gevoelloos en 
stierven letterlijk af. In die 
tijd leidde melaatsheid 
vrijwel altijd tot de dood, 
tenzij God genezing 
bewerkte (zie 2 Kon. 5:7). 
Een melaatse werd door 
de priester bezien, en als 
deze had vastgesteld dat 
het werkelijk de plaag van 
de melaatsheid was, werd 
de melaatse onrein 
verklaard (Lev. 13:1-3). Hij moest zijn kleren 
scheuren, zijn hoofdhaar los laten hangen en de 

bovenlip bedekken en roepen: “Onrein, onrein”. 
Zolang hij de plaag had, bleef hij onrein. 
Afgezonderd van het volk moest hij wonen, buiten 
de legerplaats (Lev. 13:45,46).  

Melaatsheid is een beeld van de zonde, wanneer 
die naar buiten toe uitbreekt. Melaatsheid had 
dezelfde eigenschap als het zuurdeeg van 1 
Korinthiërs 5. De kwaal begon in de regel als een 
klein plekje op een lichaamsdeel en breidde zich 
over het hele lichaam uit, zodat het hele lichaam 
verziekt raakte. Om te voorkomen dat anderen 
besmet werden, was er maar één remedie: de 
melaatse moest afgezonderd worden, hij moest 
buiten de legerplaats verblijven (vgl. Lev. 13:45,46 
met 1 Kor. 5:6-13). Een `melaatse´ of `boze´ moet 
uit het midden van de gelovigen worden 
weggedaan, buiten de legerplaats worden 
verwijderd. 

Het gegeven dat de moeder van Jerobeam, Serua 
heette (d.i. ‘melaatse’),  betekent niet dat zij echt 
létterlijk melaats was. Het gaat hier om de 
gééstelijke betekenis van haar naam. Zoals wij 
overdacht hebben is melaatsheid een beeld van de 
zonde. Misschien is het beter om te zeggen dat 
melaatsheid van een heel specifieke zonde 
spreekt: de zonde van eigenwilligheid en 
hoogmoed. In het Oude Testament zien wij dat drie 
mensen, die tot het volk van God behoorden, met 
melaatsheid werden gestraft:  

(1) Mirjam, de zus van Mozes, die het leiderschap 
van Mozes betwistte (Num. 12);  

(2) Gechazi, de knecht van Elisa, die het niet kon 
verkroppen dat de profeet Naäman om niet 
van zijn melaatsheid had genezen (2 Kon. 5);  

(3) Uzzia, de koning van Juda, die tegen beter 
weten in reukwerk in het heiligdom wilde 
brengen (2 Kron. 26).  

De specifieke zonde van eigenwilligheid en 
hoogmoed, die bij hen naar buiten was getreden, 
kreeg zodoende een zichtbaar en tastbaar uiterlijk 
in de vorm van melaatsheid. In alle drie de 
gevallen ging het om eigenwil, die zich verzette 
tegen resp. het leiderschap (Mirjam), het 
priesterschap (Uzzia), en het gezag van de profeet 
(Gechazi). 

Mozes is een type van Christus als Zoon over 
Gods huis (Hebr. 3:6a). Hij is de Heer van Gods 
huis, de Gemeente (Hebr. 3:6b). Hij bepaalt dan 
ook hoe het in Zijn huis toegaat. Het is een kwalijke 
zaak als wij Zijn huisregels menen te moeten 
betwisten. Mirjam kwam in opstand tegen Mozes: 
”Heeft de Here soms uitsluitend door Mozes 
gesproken, heeft Hij ook niet door ons 
gesproken?” (Num. 12:2) Er zijn in onze dagen 
heel wat Mirjams die ook hun mondje willen roeren. 

JEROBEAM 

door Peter Cuypers 
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Zijn opstand tegen Salomo en de scheuring van het rijk 

Lepra een verschrikkelijke ziekte 
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Zij verzetten zich willens en wetens tegen de 
‘huisregels’ zoals de Heer die heeft ingesteld (1 
Kor. 14:34-37). Maar ingaan tegen een gebod van 
de Heer (1 Kor. 14:37), is eigenwilligheid en 
hoogmoed. De Mirjams in onze dagen worden niet 
meer letterlijk gestraft met melaatsheid, zoals ook 
niet de Ananiassen en Saffira’s onder ons dood 
neervallen (Hand. 5). Als God één keer heeft laten 
zien hoe Hij over een bepaalde zaak denkt (hier 
een bepaalde zonde), hoeft Hij dat niet telkens te 
herhalen. Wij kennen Gods gedachten hierin. Zijn 
huisregels staan op papier (in onze Bijbel), opdat 
wij weten hoe ons gedrag dient te zijn in het huis 
van God, dat is de Gemeente van de levende God, 
de pilaar en grondslag van de waarheid (1 Tim. 
3:15). Van ons wordt verwacht dat wij daarmee op 
een verantwoordelijke wijze omgaan, een gepaste 
en eerbiedige wijze. Dit gold ook voor het 
priesterschap en het respecteren van de 
handelwijze van de profeet Elisa — een type van 
de Heer Jezus, die in genade handelt. 

 

Jerobeams jeugd 

Hoewel wij niets lezen over de jeugd van 
Jerobeam, kunnen wij uit de gegevens die Gods 
Woord ons aanreikt toch wel enigszins een beeld 
vormen van zijn persoon. De moeder van 
Jerobeam was een weduwe. Jerobeams vader, 
Nebat, was overleden; hoe en wanneer is niet 
duidelijk. Gezien de vermelding dat Jerobeam nog 
een jonge man was (vs. 28), is het goed mogelijk 
dat de moeder van Jerobeam al vroeg weduwe 
was geworden. Vader Nebat kon (al vroeg) geen 
invloed meer uitoefenen binnen het gezin. De 
opvoeding van Jerobeam lag helemaal in de 
handen van zijn moeder Serua; door haar werd 
Jerobeam gevormd. Wij zien de karaktertrekken 
van Serua, het eigenwillige gedrag, later dan ook 
terug in het leven van Jerobeam. In 1 Koningen 
12:25-33 ging Jerobeam een totaal eigenwillige 
eredienst instellen, die tegen alle geboden en 
verordeningen van de Here inging. Kenmerkend is 
vers 33, waar staat dat Jerobeam de vijftiende dag 
in de achtste maand uit ‘eigener beweging’ had 
uitgekozen om voor de Israëlieten een feest in te 
stellen. Heel zijn nieuwe eredienst was 
voortgekomen uit eigener beweging, of anders 
gezegd: uit eigenwil. Jerobeam ontpopte zich als 
een eigenwillige man. 

 

Jerobeams opstand 

In vers 26 van 1 Koningen 11 staat dat Jerobeam 
de hand ophief tegen de koning. De aanleiding 
voor zijn opstand moeten we niet zoeken in de 
ontmoeting die Jerobeam had met de profeet Achia 
(vs. 29-39). Omdat er na deze ontmoeting staat dat 
Salomo Jerobeam trachtte te doden (vs. 40), zou 
men dit kunnen vermoeden. Er zijn echter een 
aantal redenen om de aanleiding tot de opstand 
van Jerobeam niet in vers 29-39 te zoeken. 
Jerobeam maakte namelijk geen aanstalten om het 
koningschap naar zich toe te trekken; zelfs niet 
toen Salomo was gestorven (zie 1 Kon. 12:4). 
Waarschijnlijk was de gedachte om koning te 
worden bij Jerobeam nog niet eens opgekomen. 

Het was de profeet Achia, die hem duidelijk maakte 
dat hij door de Here was uitverkoren om over Israël 
(de tien stammen) koning te worden. En dat niet 
door voortijdig een staatsgreep te plegen, maar 
door te wachten totdat de Here de tijd gekomen 
achtte om hem het koningschap te geven. Niet 
Jerobeam, maar de Here zou het koninkrijk van 
Salomo afscheuren (vs. 31). 

Salomo trachtte Jerobeam niet te doden vanwege 
het feit dat deze het nieuws dat Achia hem had 
toevertrouwd van de daken was gaan schreeuwen. 
Dit zou wel erg dwaas zijn geweest van Jerobeam. 
Nee, van het onderonsje tussen Jerobeam en 
Achia wist niemand iets af. De oorzaak dat Salomo 
Jerobeam trachtte te doden moeten wij in vers 27 
en 28 zoeken: “Dit nu was de aanleiding, waarom 
hij (Jerobeam) de hand tegen de koning ophief: 
Salomo bouwde de Millo, en maakte de scheur in 
de muur van de stad van zijn vader David 
dicht” (vs. 27). Jerobeam was een jonge man die 
opviel doordat hij een goede werker was, een flinke 
kracht. Zijn `talenten´ waren tijdens deze 
werkzaamheden aan het licht gekomen. Dit was 
niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op een gegeven 
moment werd Jerobeam door Salomo aangesteld 
als opzichter over de gehele lichting van het huis 
van Jozef (vs. 28). Tijdens deze werkzaamheden is 
het misgegaan. Er moet toen iets gebeurd zijn 
waardoor Jerobeam opstandig is geworden, 
waardoor hij zijn hand tegen Salomo heeft 
opgeheven. 

 

Onwijze koningen (leiders) 

In 1 Koningen 12:4 vinden wij 
hoogstwaarschijnlijk wat de 
aanleiding is geweest voor 
zijn opstand: “Uw vader heeft 
ons juk hard gemaakt; maak 
gij nu de harde dienst van uw 
vader en het zware juk dat hij 
ons opgelegd heeft lichter; 
d a n  z u l l e n  w i j  u 
dienen”. Salomo had het juk 
hard en zwaar gemaakt. Het 
was geen pretje onder zijn 
beleid te moeten werken. Het 
was een harde dienst. De 
manier waarop Salomo met 
zijn onderdanen omging, getuigde niet van 
wijsheid. Er was een tijd geweest dat de koningin 
van Seba van het einde der aarde was gekomen 
om de wijsheid van Salomo te horen (1 Kon. 10:1-
13; Matt. 12:42), maar dat was verleden tijd. Van 
de wijsheid van Salomo was niet veel meer 
overgebleven. De Here had gegeven, en de Here 
had genomen (1 Kon. 3:12). Met harde hand en 
onder dwang regeerde Salomo nu over zijn 
onderdanen. Het was een harde dienst en een 
zwaar juk, dat hij hun had opgelegd. Salomo was 
wereldgelijkvormig geworden. Niets onderscheidde 
hem nog van de koningen van de wereld. Zijn 
handelwijze leek op die van Farao (Ex. 1:11-14; 
2:11; 5:5-18). Hoe diep kan iemand toch zinken als 
hij zich in zijn hart van de Here afwendt!  

Wat een verschil is dit met Nehemia, die het volk 
op een geheel andere wijze motiveerde om de 
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muur van Jeruzalem te herbouwen: Toen zeide ik tot 
hen: “Gij ziet de rampspoed, waarin wij verkeren, dat 
Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur 
verbrand zijn. Komt, laat ons de muur van Jeruzalem 
herbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van 
smaad zijn (…). En met krachtige hand vatten zij het 
goede werk aan (Neh. 2:17,18). Salomo gebruikte de 
zweep (1 Kon. 12:11), om het volk aan het werk te 
zetten. Nehemia gebruikte woorden: hij sprak tot het 
hart van het volk.  

De aanpak van Salomo was gedoemd te mislukken. 
Als wij menen zó mensen te moeten bewegen om de 
muur te gaan herbouwen, kan het niet uitblijven dat er 
een opstand komt. Jonge mensen onder ons, zoals 
een Jerobeam, moeten met wijsheid en tact in goede 
banen geleid worden. Uit de handelwijze van Salomo 
en Rechabeam kunnen wij leren hoe het níet moet. 
Laten wij onszelf eerlijk afvragen op welke wijze wij 
jongeren motiveren om de handen uit de mouwen te 
steken, om de muur van Jeruzalem te versterken.  

Salomo dacht aan zijn eigen belang. De bouw van de 
Millo (een vestingwerk), en het dichtmaken van de 
scheur in de muur van Jeruzalem, had maar één 
doel: zijn éigen veiligheid. Het ging Salomo om zijn 
eigen hachje. Toen er van buitenaf tegenstanders 
tegen hem waren opgestaan, moest de muur onder 
dwang stevig gemaakt worden.  

Jonge mensen moeten aan ons kunnen zien waarom 
wij de muur van Jeruzalem willen herbouwen of 
versterken. Zien zij ons bidden en vasten omdat de 
inwoners van Jeruzalem — de plaats die de Here had 
verkoren om daar Zijn naam te doen wonen — in 
grote rampspoed en smaad verkeren (Neh. 1)? 
Steken wij zoals Nehemia de hand in eigen boezem? 
Leggen wij eerlijk en oprecht ons hart bloot? Alleen 
zó zullen wij anderen, jong of oud, kunnen bewegen 
om met krachtige hand het goede werk ter hand te 
nemen (Neh. 2:18). 

 

Colofon 



Ik schrijf dit redactioneel al in de zomer-
vakantie met het oog op het september-
nummer van “Rechtstreeks”. Gelukkig zijn er 
broeders die van die kleine goudkorreltjes uit 
hun mouw kunnen schudden. De Heer 
Jezus zal ongetwijfeld onze Beschermer zijn 
(geweest) deze zomer. Zelf zijn wij naar 
Zwitserland gereisd, vandaar deze berghut 
als foto erbij. Hutten als deze zijn nodig als 
je in de bergen overvallen wordt door slecht 
weer. Hopelijk zoeken wij altijd in geestelijk 
opzicht onze toevlucht bij de Heer Jezus. 

Jan Paul Spoor 

 

~ 

Bescherming 

‘Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid 
(...) en die Man zal zijn als een beschutting 
tegen de wind en als een toevlucht tegen de 
stortbui, als waterstromen in een dorre 
streek, als de schaduw van een machtige 
rots in een dorstig land’. (Jesaja 32:1-2) 

Kent u de Man over Wie deze verzen 
spreken? Wij vinden hier vier aspecten van 
Christus’ grootheid als de Messiaanse 
Koning: 
(1) Allereerst is Christus een beschutting 
tegen de wind. De wind is hier het symbool 
van de macht van Satan, ‘de overste van de 
macht der lucht’ (Ef. 2:2). Wie de Heer 
toebehoort, is veilig voor Satans aanvallen. 
Ons leven is immers met Christus verborgen 
in God (Kol. 3:3). De Heer biedt ook 
bescherming tegen allerlei ‘wind van 
leer’ (Ef. 4:14), allerlei dwaalleer die in de 
eindtijd op ons afkomt. De brieven van het 
Nieuwe Testament waarschuwen ons 
onophoudelijk daarvoor. 
(2) Christus is in de tweede plaats een 

toevlucht tegen de stortbui. Dat is de vloed 
van het gericht, de komende toorn. Jezus 
redt ons van de komende toorn (1 Thess. 
1:10). Wij worden door Hem behouden van 
de toorn (Rom. 5:9). God heeft ons niet 
bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen 
van de behoudenis door onze Heer Jezus 
Christus (1 Thess. 5:9). Hij is de Man 
geweldig van vermogen (Ruth 2:1). 
(3) Ten derde voorziet Hij ons van 
waterstromen in een dorre streek. Christus 
is de geslagen Rots, waaruit de 
levensstroom vloeit. De wereld is een droge, 
dorre plaats en zij kan de ziel van de mens 
niet echt bevredigen. Maar wij mogen komen 
tot Christus en drinken uit de Bron van 
levend water (Joh. 4:14; 7:37-39). 
(4) Ten vierde geeft Hij beschutting tegen 
de hitte van de dag, tegen de felste 
beproeving. Hij is het Schild dat ons 
beveiligt, de Rots die ons schaduw geeft. De 
vermoeide pelgrim vindt verkwikking, troost 
en kracht in de tegenwoordigheid van de 
Heer. De Rots der eeuwen is onze toevlucht. 
Wij hebben een machtige Heiland, een 
machtige Rots in een dorstig land. In de 
woestijn van dit leven stelt Hij niet teleur. 
Vertrouwen wij echt op Hem? 

Hugo Bouter 
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Dit is misschien een vreemde vraag als je 
gewend bent  aan  het  Hol landse 
polderlandschap. Ben je in Egypte (1), ben je op 
weg naar Kanaän (2), of leef je daadwerkelijk in 
het Beloofde Land (3)?  

Het gaat ons om de gééstelijke toepassing van 
deze begrippen. Egypte staat voor de wereld 
zonder God. De wereld zal evenals Egypte destijds 
door Gods oordelen, door de plagen van de eindtijd 
worden getroffen. De Heer Jezus heeft ons echter 
getrokken uit de tegenwoordige boze wereld of 
‘eeuw’, d.i. het bestel van de wereld in de huidige 
tijd (Gal. 1:4). Daartoe is Hij voor ons gestorven en 
heeft Hij Zichzelf gegeven voor onze zonden. Hij is 
het ware Paaslam, en de Rode Zee is een beeld 
van Zijn dood vóór ons. Het kruis maakt scheiding 
tussen ons en deze wereld (Gal. 6:14).  

Het bloed van Christus, het ware Paaslam (1 Kor. 
5:7), beveiligt ons nu reeds voor het oordeel dat de 
wereld zal treffen in de eindtijd. Gods Zoon, die wij 
uit de hemelen verwachten, redt ons van de 
komende toorn (1 Thes. 1:10). In het type van de 
Rode Zee zien wij Zijn dood en opstanding vóór 
ons. De verlossing uit de macht van de wereld en 
haar overste, de satan, is reeds een feit voor 
iemand die de Heer toebehoort; deze geestelijke 
verlossing leidt tot de jubelzang van de vrijheid 
(Rom. 8; vgl. Ex. 15). Maar dan zijn wij nog niet in 
Kanaän, het hemelse erfdeel dat ons is toegezegd. 
Wij zijn pelgrims op weg naar de heerlijkheid. De 
‘woestijn’ is het land van de dood, een dor en droog 
land zonder water, waar wij als gelovigen doorheen 
trekken en waar wij zijn aangewezen op hulp van 
boven, op hémelse hulpbronnen. Het nieuwe leven 
voedt zich met het manna uit de hemel en het water 
uit de Rots (1 Kor. 10:4). 

In de brieven van het Nieuwe Testament is deze 
parallel met Israël duidelijk te volgen. Het volk trok 
niet onmiddellijk triomferend het Beloofde Land 

binnen. Zo is er in het Nieuwe Testament verschil 
met betrekking tot de mate van éénmaking, van 
vereniging van de gelovige met Christus. In 
Romeinen en Galaten zijn wij met Christus 
gestorven aan de zonde, aan de wet en aan de 
wereld — je kunt zeggen: verlost uit Egypte en aan 
de overkant van de Rode Zee, die spreekt van 
Christus' dood vóór ons. Maar hoewel wij daar de 
jubelzang van de bevrijding zingen (Rom. 8 en Gal. 
4), zijn wij nog in de woestijnsituatie. Wij zijn op reis 
naar de toekomstige heerlijkheid. God laat ons in de 
‘woestijn’ echter het hemelse plan zien van Zijn 
Gemeente, zoals Israël bij de Sinai kennis nam van 
de voorschriften ten aanzien van Gods heiligdom — 
het voorbeeld dat aan de middelaar Mozes werd 
getoond op de berg (vgl. 1 en 2 Korintiërs en 
Galaten). 

Kolossenzen en Efeziërs gaan echter veel verder. 
In Kolossenzen zijn wij om zo te zeggen in Gilgal, 
waar het vlees wordt geoordeeld en afgewenteld: 
‘(...) doodt dan de leden die op de aarde zijn’ (Kol. 
3:5). Vanuit dit uitgangspunt kunnen wij het 
Beloofde Land verkennen en in bezit nemen, dus 
‘zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, 
waar Christus is, gezeten aan Gods 
rechterhand’ (Kol. 3:1,2). In Efeziërs zijn wij echter 
mét Christus opgewekt en in Hem zelfs geplaatst in 
de hemelse gewesten, waar al onze geestelijke 
zegeningen te vinden zijn voor het aangezicht van 
onze God en Vader (Ef. 1 en 2). Dat is de eigenlijke 
christelijke positie: volmaakt in Christus vóór God 
gesteld. Daarom zegt Efeziërs 2:8 ook dat de 
behoudenis nu reeds ons deel is.  

Maar in de 'woestijnbrieven' in het Nieuwe 
Testament is dat nooit zo, daar zijn wij steeds op 
weg naar het hemelse einddoel, naar de definitieve 
behoudenis. Deze brieven beschrijven onze 
praktische toestand op aarde (naast Romeinen en 1 
en 2 Korintiërs, ook Filippenzen, Hebreeën, en 1 
Petrus). Maar soms is het niet exact in een schema 
te krijgen. Zo zegt Romeinen 8 dat wij naar Gods 

BEN JE IN EGYPTE, IN DE WOESTIJN 
OF IN HET BELOOFDE LAND? 

‘(...) want met een sterke hand heeft de HERE u uit Egypte geleid’ (Ex. 13:9). 

Hugo Bouter 
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Vraag:  

Bij de val van de satan is een deel van de engelen 
hem gevolgd. We noemen hen demonen of boze 
geesten. Kan Satan nog steeds engelen ten val 
brengen? 

 

Antwoord: 

Dat geloof ik niet. Hoewel Satan machtig is, is hij 
een schepsel en zijn macht is beperkt. Hij kan niet 
zomaar doen wat hij wil. De eerste hoofdstukken 
van het boek Job laten ons zien dat God grenzen 
stelt aan de boze plannen van de satan, en dat Hij 
het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Wij mogen 
dankbaar zijn dat de tegenstander niets kan doen 
dat verborgen is voor de ogen van onze alwetende 
en almachtige God. 

De Bijbel laat ons zien dat er twee soorten gevallen 
engelen zijn. Er is een groep engelen die hun 
oorspronkelijke en verheven staat niet hebben 
bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten 
hebben. Deze engelen worden ‘tot het oordeel van 
de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis 
bewaard’ (Jud.: 6; 2 Petr. 2:4). Zij bevinden zich in 
de Tartarus, de afgrond (een ander woord dan 
abyssus, dat zevenmaal in Openbaring wordt 
genoemd). Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid ‘de 
zonen Gods’, die in Genesis 6:1-4 worden 
genoemd. 

Verder is er een groep gevallen engelen, die nog 
niet gebonden zijn en die door Satan als zijn 
dienstknechten worden gebruikt voor de uitvoering 
van zijn plannen. Hoewel de Bijbel dat niet met 
zoveel woorden zegt, is het aannemelijk dat dit de 
engelen zijn die samen met Lucifer (d.i. ‘lichtdrager’, 
vgl. Jes. 14:12-15) in opstand tegen God zijn 
gekomen en toen door Hem zijn vernederd. Zij 
hebben nu nog een zekere bewegingsvrijheid in de 

hemelse gewesten, maar zullen in de laatste 
jaarweek van Daniël met hun overste uit de hemel 
worden geworpen (Openb. 12:3-18). Deze passage 
suggereert dat het om het derde deel van de 
engelen gaat, dat aan de kant van Satan staat 
(Openb. 12:4,9). 

In 1 Timotheüs 5:21 lezen wij echter over ‘de 
uitverkoren engelen’, en elders over ‘heilige 
engelen’. Zij staan aan Gods kant en kunnen niet 
worden verleid door de boze. Iemand die 
uitverkoren is, wordt door God gekend. Iemand die 
heilig is, is voor God apart gesteld. Heiligheid is 
onverenigbaar met zonde. Satan kan deze engelen 
niet ten val brengen en hen veranderen in 
demonen. De Schrift laat ons juist zien dat zij actief 
betrokken zijn bij de strijd tegen de satan en zijn 
boze machten.  

REPLY Eugene Vedder 

eeuwig voornemen reeds verheerlijkt zijn (vs. 30)! 
Gods heilsplan van eeuwigheid tot eeuwigheid is 
onze zekerheid, de garantie dat wij het einddoel 
echt zullen bereiken. Zijn plannen falen niet.  

Zowel de Jordaan als de Rode Zee zijn dus 
beelden van de dood van Christus, maar de 
'besteming' is verschillend. In het ene geval is dat 
de woestijn, om daar in nieuwheid des levens te 
wandelen (Rom. 6); en in het andere geval is dat 
het Beloofde Land (de hemelse gewesten) met al 
zijn zegeningen. De Heer Jezus is niet Zelf het 
Beloofde Land, maar de Vrucht ervan. De regen 
van boven en de waterbronnen spreken van de 
vruchtbaarmakende werking van de Heilige Geest. 
De vrucht van de Geest moet in ons zichtbaar 
worden, zodat wij veranderd worden naar het beeld 
van Christus.  

Het manna is het voedsel voor de woestijn. Dit is 
een beeld van Christus als het ware brood des 
levens (vgl. Joh. 6). Het oude of overjarige koren — 
de verheerlijkte Heer — is het voedsel van Kanaän 
(vgl. Joz. 5). 
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De verlossing van Juda en Jeruzalem 

De vernietiging van alle vijanden waarmee we ons 
hebben beziggehouden – de Europese legers in 
Armageddon (Openb. 19), het leger van de koning 
van het Noorden (Dan. 11), de strijdkrachten van 
andere volken (Zef. 3), daarna Edom en andere 
volken (Jes. 34; 63), de legers van de koning van 
het uiterste Noorden (Ez. 38; 39), de goddeloze 
Joden en uiteindelijk de “bokken” (vijandige 
landen) – heeft als doel Juda en Jeruzalem 
voorgoed te bevrijden. De vernietiging van de 
vijanden betekent tegelijkertijd de redding van een 
overblijfsel, dat God voor Zich heeft toebereid in 
de tijd van het lijden. Maleachi heeft daar over 
geprofeteerd (Mal. 3:1-6). Gods doel met Zijn volk 
is dat Hij het herstelt en dat het Hem dan weer 
dient en offers brengt. Daarom wordt hier in het 
bijzonder de stam van de priesters (Levi) 
genoemd, die God voor Zich reinigt. Op deze 
manier kunnen Juda en Jeruzalem God dan weer 
op een Hem waardige manier offers brengen. God 
heeft al vroeger een symbolisch aantal van 
144.000 uit de stammen van Israël verzegeld, 
opdat zij levend het vrederijk binnen gaan (Openb. 
7:1-8). Het zijn de bij het oordeel overgebleven 
Israëlieten (Matth. 24: 37–41). Van hen staat: “Uw 
volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor 
altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik 
geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn 
verheerlijking” (Jes. 60:21). 

We willen ons nu met een deel van het hoofdstuk 
bezig houden dat de begeleidende verschijnselen 
van de komst van Christus op een andere manier 
belicht en ook met de bevrijding van Jeruzalem 
heeft te maken (Zach. 14:6–15). In Zacharia 12–
14 vinden we in totaal zestien keer de uitdrukking „
op die dag“. Het is vaak zo in profetische 
gedeelten van het Woord van God, dat een „dag“ 
een bepaalde tijdspanne betekent en niet alleen 
een dag van 24 uur. We hebben al eerder gezien 
dat het in de laatste drie hoofdstukken van de 
profeet Zacharia om de laatste grote 
oorlogshandelingen rondom Jeruzalem gaat, die in 
haar bevrijding hun hoogtepunt zullen vinden. In 
hoofdstuk 14:7 is zelfs sprake van een unieke dag 
waarop het niet licht zal zijn, omdat de 
hemellichamen verduisteren. Daarover lezen we in 
Mattheüs 24:29: “Terstond echter na de 
verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd 
worden en de maan zal haar glans niet geven en 
de sterren zullen van de hemel vallen en de 
machten der hemelen zullen wankelen.” In Haggaï 
2:7 en 8 staat er over deze tijd: “Want zo zegt de 
HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een 
korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de 
zee en het droge doen beven. Ja, Ik zal alle volken 
doen beven en de kostbaarheden van alle volken 
zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid 

vervullen, zegt de HERE der heerscharen.” Op 
vele wijzen heeft God deze voor Hem zo 
belangrijke gebeurtenis, de wederkomst van de 
Messias en de verlossing van Israël, door veel 
profeten aangekondigd. 

Toen lag alles nog in de verre toekomst, maar 
binnenkort zullen deze profetieën vervuld worden. 
En als de algemene nood haar hoogtepunt bereikt 
heeft, als deze unieke dag aanbreekt, waarvan 
men niet kan zeggen of het om een dag of een 
nacht gaat, zal plotseling in de avond het licht 
doorbreken. Het zal licht worden! Zoals God 
helemaal aan het begin van de Bijbel sprak: “Er zij 
licht” (Gen. 1:3) en daarmee de schepping begon 
te ontstaan, zo zal God op deze dag ingrijpen en 
het vrederijk tot doorbraak doen komen. 

Op deze dag zal in Jeruzalem een bron 
ontspringen, en precies op deze plaats zal later de 
tempel gebouwd worden (vgl. Ezech. 40–48). Ook 
in Ezechiël 47:1–12 is van het water van deze 
bron sprake, een beek, die daar tempelbeek wordt 
genoemd. Hier in Zacharia 14 vinden we de 
verklaring daarvoor. De beek zal zich verdelen: 
een arm zal naar het oosten in de Dode Zee 
vloeien, waarvan het water daardoor gezond wordt 
en de andere arm naar het westen in de verder 
liggende zee, dat is de Middellandse Zee. Op 
Ezechiël 47:1–12 komen we later nog terug. 

Nu is de Heer koning over de gehele aarde en 
begint Zijn openlijke heerschappij. Leslie M. Grant 
schrijft daarover: “En de Heer zal koning zijn over 
de hele aarde”, niet alleen over Israël, maar over 
alle volken. Nog eenmaal: Gods koning is de Heer 
Jezus (vgl. Ps. 2:6–8), en de Schrift noemt Hem 
"Heer".  Veelzeggend wordt toegevoegd: “op die 
dag zal de Heer één zijn en Zijn naam één”. Israël 
zal dan als nooit tevoren te waarheid begrijpen, 
die de Heer Jezus hun verkondigde: “Ik en de 
Vader zijn een” (Joh. 10:30). Nadat ze Christus 
verworpen hebben, klagen ze in hun blindheid de 
christenen aan dat zij twee goden zouden hebben 
(of drie, als zij van de drie--eenheid hebben 
gehoord), maar deze waarheid zullen ze op een 
wonderbaarlijke manier herkennen, als hun ogen 
geopend worden en ze erkennen dat in Christus 
"de gehele volheid van de Godheid lichamelijk" 
woont (Kol. 2:9). Ze zullen de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob, in de persoon van de Heer Jezus 
geopenbaard, belijden. Zo zal ook Zijn naam één 
zijn. De eenheid van Zijn naam was al eerder 
verkondigd, bijvoorbeeld in Jesaja 9:5: "men 
noemt zijn naam Wonderbare Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst." Deze 
betekenissen zijn niet als afzonderlijke namen te 
zien, ze zijn slechts één naam. Zo bestaat er 
eenheid in de personen van de Godheid en 
eenheid in Zijn naam. 

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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DE ALFA EN DE OMEGA 

Wie Grieks wil leren, zal met het Griekse 
alfabet moeten beginnen. Velen lijkt dat 
vreselijk ingewikkeld en zij zien alleen al om 
die reden er vanaf zich deze taal eigen te 
maken. Onbedoeld houden zij de mythe in 
stand dat het Grieks een uitzonderlijk moeilijke 
taal is. Nu zal ik niet beweren dat het Grieks 
geen gecompliceerde taal is. Maar als er iets 
lastig is aan het Grieks, dan in ieder geval niet 
het schrift. Ons eigen alfabet – het Latijnse – 
heeft 26 tekens; het Griekse alfabet redt het 
met 24 tekens. Leerlingen van twaalf, dertien 
jaar leren dit alfabet in twee lessen en wat 
huiswerktijd.  

Als docent wil ik ook dat leerlingen (studenten, 
cursisten) dit alfabet niet alleen kunnen lezen en 
schrijven, maar ook kunnen opzeggen. Dat vinden 
ze soms vreemd, en daarom ben ik ze voor met de 
vraag ‘Waarom denken jullie dat ik vind dat je dit 
alfabet ook moet kunnen opzeggen?’. Soms stel ik 
er een hulpvraag bij: ‘Wanneer gebruiken wij onze 
kennis van ons eigen ABC?’. Er is altijd wel een 
slimmerik bij wie dan het eurootje valt: om 
woorden te kunnen opzoeken in een woordenlijst 
of woordenboek. Als ze dan nog niet overtuigd 
zijn, geef ik ze een woordenboek in handen en laat 
ze een Grieks woord opzoeken dat met een zèta, 
de Griekse ‘zet’ begint. Tien tegen één gaan ze 
dan achterin zoeken, terwijl de zèta de 6e letter 
van het alfabet is, en dus aan het begin staat! Of ik 
vraag ze een woord op te zoeken dat met een oo-
klank begint; je moet maar net weten dat die klank, 
de oméga (= grote o) de 24e letter van het alfabet 
is en dus helemaal achterin het woordenboek te 
vinden is. Zo raken leerlingen ervan overtuigd dat 
het kunnen opzeggen van het Griekse alfabet 
nuttig is bij het bestuderen van Griekse teksten. 
Zoals wij zeggen ‘van A tot Z’, zei men in de 
Griekssprekende wereld ‘van alfa tot omega’. Dat 
was een stukje basiskennis waarover iedereen die 
kon lezen en schrijven, beschikte! 

U hebt ongetwijfeld al in de gaten waar het in deze 
WoordStudie om gaat. Want de zojuist vermelde 
basiskennis vinden we terug in het boek 
Openbaring. In hoofdstuk 1 vers 8, dus nog aan 

het begin van het boek, introduceert de Here God 
Zichzelf met de woorden: ‘Ik ben de alfa en de 
oméga, zegt [de] Heer, God, Hij die is en die was 
en die komt, de Almachtige’. Aan het eind van het 
boek, in hoofdstuk 21 vers 6, richt Hij die op de 
troon zit, zich als volgt tot de apostel Johannes: 
‘Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de oméga, het 
begin en het einde’. Zo wordt duidelijk dat Hij die 
op de troon zit, de God is die de tijd van begin tot 
eind omspant, Degene die van den beginne de 
afloop verkondigt, en vanouds wat nog niet 
geschied is (Jes. 46:10). Indrukwekkend is de 
derde en laatste keer dat we deze verwijzing naar 
het alfabet vinden. In Openbaring 22:12-13 is het 
de Heer Jezus Zelf die zegt: ‘Zie, Ik kom spoedig, 
en mijn loon is bij Mij om ieder te vergelden zoals 
zijn werk is. Ik ben de alfa en de oméga, de eerste 
en de laatste, het begin en het einde’. Hij is het die 
hoogstpersoonlijk aan het begin van alles heeft 
gestaan. Hij is het ook, die hoogstpersoonlijk aan 
het eind van de geschiedenis zal staan. 

In die tussentijd, in de tijd tussen begin en einde, 
tussen alfa en oméga, liggen die paar jaren van 
ons eigen leven. Toch zijn dat precies de jaren 
waarin de Heer met u en mij tot Zijn doel wil 
komen. Als we met de hand op het Woord geloven 
dat Hij alle eeuwen van begin tot eind omspant en 
in zijn hand heeft, zouden we dan ook niet met 
veel meer vertrouwen onze eigen levensjaren in 
Zijn hand moeten leggen?  

Soms zijn we heel bezorgd over veel dingen, en 
gedragen we ons alsof onze eigen toekomst 
afhangt van de slimheid van onze plannen, die we 
met veel ijver en inzet willen realiseren. Zou er niet 
veel meer van ons uitgaan wanneer we ook ons 
eigen leven nadrukkelijker in handen gaven van 
Hem die op de troon zit, die volmaakt leidt en 
bestuurt? Laten we met overtuiging Mozes 
nazeggen: ‘Here, Gij zijt ons een toevlucht 
geweest van geslacht tot geslacht; eer de bergen 
geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt 
voortgebracht, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid 
zijt Gij God’ (Ps. 90:1-2). 
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SAUL EN JONATHAN 
 

1 Samuël 14:33-52 
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Saul is de man van de wet. Door zijn dwaze 
verbod heeft hij het volk van zijn kracht beroofd 
om de vijand te verslaan. Er is geen enkele wet, 
ook niet de wet die God heeft gegeven, die de 
mens kracht geeft. Een wet is er alleen maar om 
gehoorzaamd te worden op straffe van 
overtreding. Elke wet die het volk van God wordt 
opgelegd of die het zichzelf oplegt, heeft tot 
gevolg dat het zich steeds ellendiger gaat voelen. 
Dat is te lezen in Romeinen 7. Uit je ellende 
verlost worden is alleen mogelijk door geloof in 
de Heer Jezus. Geloof en wet sluiten elkaar in dit 
opzicht uit. In de brief aan de Galaten wordt dat 
door Paulus uitvoerig duidelijk gemaakt. 

Als het volk zich, door zijn dwaze vervloeking 
hongerig geworden, bezondigt aan het bloed, wil 
Saul daar ogenblikkelijk een eind aan maken 
door zelf een altaar te maken en daarop offers te 
brengen. Hij biedt zelf een oplossing aan, zonder 
de Heer te belijden wat het volk fout heeft 
gedaan. Dan lijkt er tijd te zijn om de Heer te 
raadplegen of hij de Filistijnen zal achtervolgen. 
Als hij geen antwoord krijgt, trekt hij de conclusie 
dat er een schuld op het volk ligt door een 
verborgen zonde. In zijn bewoordingen komt 
weer zijn harde wettische geest naar voren. 
Genade kent hij niet. Zichzelf sluit hij van schuld 
uit en als die bij Jonathan ligt, zal die moeten 
sterven.  

Het volk reageert niet op de uitspraken van zijn 
vorst. Saul eist van God dat Hij aan het licht 
brengt, hoe het komt dat hij geen antwoord krijgt. 
Dan wordt Jonathan als de schuldige 
aangewezen. Maar waaruit bestaat zijn schuld? 
Hij is alleen maar schuldig aan iets wat Saul in 
zijn dwaasheid heeft verboden. Jonathan erkent 
wat hij heeft gedaan, maar hij belijdt geen schuld. 
Hoe zou je als schuld moeten belijden wat je hebt 
genoten van de goedheid van God in de natuur 
en waardoor je nieuwe krachten hebt gekregen 
om verder te gaan in de strijd voor Hem en zijn 
volk?  

Honing is een beeld van de goede dingen in de 
schepping die God heeft gegeven en waarvan we 
met mate mogen genieten. Jonathan had de punt 
van zijn stok erin gedoopt. Dat wil zeggen dat ik 
van een korte vakantie mag genieten, dat ik mag 
genieten van allerlei dingen die ontspanning 
geven, zodat ik daarna me weer helemaal aan 

het werk van de Heer kan wijden. De Heer Jezus 
zegt dat zo mooi in Markus 6:31 tegen zijn 
discipelen, als ze bij Hem komen, nadat ze voor 
Hem bezig waren geweest: “Komt uzelf met Mij 
afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat”. 
Een korte rust, met Hem, dat geeft nieuwe kracht.  

Zonder zijn vader te beschuldigen buigt Jonathan 
zich gewillig onder het dwaze oordeel van zijn 
vader. Maar dan komt het volk tegen Sauls 
besluit in opstand. Zij zien meer dan Saul in 
Jonathan de man die met Gods hulp de 
overwinning heeft behaald. Dan geeft Saul zijn 
plan op. Zonder er verder over te praten laat hij 
Jonathan gaan. Saul is een man die zich in zijn 
beslissingen niet liet leiden door persoonlijk 
geloof. Dan ben je een speelbal van de mening 
van anderen. Dat kan goed uitpakken, zoals hier. 
In het volgende hoofdstuk zegt hij naar de stem 
van het volk te hebben geluisterd en is daardoor 
ongehoorzaam geworden (15:21, 24). De laatste 
verzen tonen kort Saul in zijn voorspoed. God 
wilde, ondanks zijn ontrouw, toch Saul helpen in 
zijn strijd tegen de vijanden van zijn volk. Saul 
rekende zelf niet met God. Hij omringde zich met 
alle dappere mannen die hij zag. 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 14:33–52.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

Heer, leer mij in persoonlijk geloofsvertrouwen op 
U mijn weg te gaan en mij daarin niet door 
meningen van mensen te laten leiden. 

Ger de Koning 

“Want met Gods hulp heeft hij heden dit verricht.” 

(1 Samuël 14 vers 45) 
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Een aantal jaren geleden werd ik opgebeld door 
een oude bejaarde vrouw. Ze vertelde me, dat ze 
een gelovige was en dat ze liefde had voor 
verloren mensen. Ze had van mij al een paar keer 
op de markt een traktaat gekregen, met mijn 
telefoonnummer erop. Ze vertelde me direct over 
haar zorg, die ze had betreffende haar kleinzoon, 
Vincent (niet zijn echte naam, twintig jaar oud) en 
die zij maar niet kon helpen. 

Ze vertelde dat Vincent opgenomen was in het 
psychiatrische ziekenhuis omdat hij zichzelf niet 
onder controle had. Toen ik haar vroeg, hoe dit 
was gekomen zei ze me: “Ik vermoed, dat hij in de 
macht van satan is gekomen want hij vertelde mij, 
dat hij steeds dreigende stemmen hoort in zijn 
hoofd.”  

Verder vertelde zij mij dat ze geprobeerd had om 
met hem te praten. Elke keer wanneer ze aan hem 
vroeg, wat er met hem aan de hand was, kapte hij 
het gesprek af en liep daarna weg. Laatst zei hij: 
“Niemand kan mij meer helpen”.  

Ze vertelde me, dat ze de problemen van de jeugd 
niet zo goed kon begrijpen. Haar relaas was: “Ze 
leven zo in hun eigen wereldje. Het is allemaal zo 
gecompliceerd geworden.”  

Voor haar was het in ieder geval duidelijk 
geworden, dat haar kleinzoon hulp nodig had, 
want hij had zichzelf niet meer in de hand. Ze 
vroeg me, of ik ook een poging wilde ondernemen, 
om Vincent te bezoeken. Ik zei toen tegen haar: 
“Wanneer hij het zelf ook wil, dan ben ik wel bereid 
om hem te bezoeken.” De volgende dag belde ze 
me op en verteld ze me, dat hij bereid was mij te 
ontmoeten op de bezoekuren. Toen ik na een 
aantal dagen volgens afspraak, daar in het 
ziekenhuis was en mij aanmeldde bij de balie, 
bleek dat Vincent die ochtend al ontslagen was. Ze 
vertelden mij in het ziekenhuis, dat het weer 
redelijk goed met hem ging. Een paar weken erna 
belde dezelfde vrouw mij weer op. Ze vertelde me 
dat het weer heel slecht ging met Vincent en of ik 
alsjeblieft direct wilde komen. Diezelfde dag ben ik 
nog naar haar huis gegaan, want hij zou daar ook 
komen. Daar gekomen bleek dat Vincent er nog 

niet was, na een half uur daar gezeten te hebben, 
kwam hij binnen. Onze ontmoeting heeft niet lang 
geduurd. Terwijl ik opstond om hem te begroeten 
liep hij snel door de achterdeur van de keuken 
naar buiten. Ik heb daar nog een half uur gewacht 
en ben weer naar huis gegaan. Ik heb nog tegen 
deze vrouw gezegd: “Als Vincent bereid is om te 
praten, dan kom ik gelijk naar hem toe”. Een paar 
dagen erna belde zij mij weer op. Ze klonk 
vreselijk bezorgd. Vincent was namelijk nog 
diezelfde dag, toen ik bij haar was, weer 
opgenomen in het Psychiatrisch ziekenhuis. Ze 
zei: “Maar nu is hij daar ook weggelopen en 
niemand kan hem vinden”. Ze vroeg me of ik hem 
wilde gaan zoeken. Dat heb ik diezelfde avond nog 
gedaan. Ik heb in de buurt waar zijn oma woonde 
gekeken en rond het ziekenhuis naar hem 
gezocht, maar gaf heb het uiteindelijk op moeten 
geven. Een dag later belde zij mij weer op. Ze was 
helemaal van slag. Ze vertelde me met grote 
smart, dat ze Vincent hadden gevonden vlakbij de 
kinderboerderij. Hij had zichzelf opgehangen. Ik 
wist eigenlijk opdat moment niet veel meer te 
zeggen. Ik vond dit vreselijk voor haar en voelde 
mijzelf compleet machteloos. Dit sprak ik ook naar 
haar uit, maar ga maar eens na, wat je in zo’n 
geval zelf nog aan troostende woorden zou 
kunnen uitspreken. Ik kon alleen nog maar naar 
haar verdriet luisteren. Door meelevend aanwezig  
zijn heb ik vaak ervaren dat een dergelijke houding 
troost geeft in iemands nood en verdriet. Zolang, 
we hier nog zijn in deze wereld hebben we te 
maken met lijden en verdrukkingen, zonde en 
dood. Maar we zijn ook als gelovigen in Christus 
verbonden met onze hemelse God en Vader die 
ons zelf lief heeft en troost geeft.  
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer 
Jezus Christus de Vader der ontfermingen en 
de God van alle vertroosting, die ons vertroost 
in al onze verdrukking, opdat wij hen kunnen 
vertroosten, die in allerlei verdrukking zijn, 
door de vertroosting waarmee wijzelf door God 
vertroost worden (2 Kor. 1:3-4). 

John Bax 

 
 
“Iemand nu zei tot Hem: Heer, zijn het weinigen die behouden 
worden? Hij nu zei tot hen: Strijd om in te gaan door de nauwe 
deur, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan en niet 
kunnen” (Luk. 13:23-25). 
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Opkomen voor Gods volk 

Jerobeam was in opstand gekomen tegen het 
wanbeleid van Salomo. Zijn naam betekent: ‘moge 
het volk vermeerderen’. Mannen als Jerobeam 
hechten grote waarde aan het volk. Jerobeam was 
een man van en voor het volk, een echte 
`volksman´. Hij sprong voor het volk in de bres. 
Ook mannen als Mozes en Paulus hebben het voor 
het volk van God opgenomen (zie o.a. Ex. 2:11vv.; 
32:31,32; 33:13vv.; Rom. 11:1vv.). Als je een hart 
hebt voor het volk van God is dat een goede zaak.  

Er is echter een groot verschil tussen een 
Jerobeam en een Mozes of een Paulus. Mozes en 
Paulus waren zich er goed van bewust dat het 
Góds volk was: “(...) deze natie is Uw volk” (Ex. 
33:13); “Heeft God Zijn volk verstoten?” (Rom. 
11:1). Zij waren opzieners, herders, over de kudde 
van God. Hun taak was het de gemeente van God 
te hoeden (vgl. Hand. 20:28). Zoals het goede 
herders betaamt, waren zij bereid zichzelf 
helemaal weg te cijferen omwille van de kudde. 
Het ging hun om God en Zijn volk. Mozes zei: 
“Vergeef toch hun zonde – en zo niet, delg mij dan 
uit het boek dat Gij geschreven hebt“ (Ex. 32:32). 
Paulus zei: ”Want zelf heb ik gewenst door een 
vloek gescheiden te zijn van Christus ter wille van 
mijn broeders, mijn verwanten naar het 
vlees” (Rom. 9:3).  

Jerobeam zei echter: 
”Indien dit volk optrekt 
om slachtoffers te 
brengen in de tempel 
d e s  H e r e n  i n 
Jeruzalem, zal het hart 
van dit volk terugkeren 
tot hun heer, tot 
Rechabeam, de koning 
van Juda; dan zullen ze 
“mij” doden (…). Toen 
overlegde de koning en 
maakte twee gouden 
kalveren (1 Kon. 
12:27,28vv). Jerobeam 
was dus uit heel ander 
hout gesneden dan 
Mozes en Paulus. Hij 
behoort tot de categorie 
mannen die uit het midden van het volk van God 
opstaan en verdraaide dingen spreken om de 
discipelen achter `zich´ af te trekken (Hand. 20:30). 
Mannen als Mozes en Paulus doen er alles aan om 
het volk aan Gód te binden. Mannen als Jerobeam 
trekken het volk van God af. Om het volk aan 
zichzélf te binden, stelde Jerobeam zelfs een 
geheel nieuwe eredienst in (1 Kon. 12). Toen 
puntje bij paaltje kwam, draaide alles om hemzelf. 

Herders 

Uit 1 Koningen 12:4,11 kunnen wij opmaken dat 
Salomo geen enkele tegenspraak duldde. Met 
harde hand drukte hij elk protest de kop in. Hoe 
anders had het kunnen lopen als Salomo en 
Rechabeam met meer wijsheid hadden gehandeld. 
In 1 Petrus 5:1vv. worden de oudsten, de herders, 
opgeroepen de kudde van God te “hoeden” (vs. 2), 
en er niet over te “heersen” (vs.3a). Oudsten, 
herders, hebben een voorbeeldfunctie (vs.3b). Van 
de jongeren wordt verwacht dat ze aan de oudsten 
onderdanig zijn (vs. 5). Als wij de geschiedenis van 
Jerobeam in het licht van 1 Petrus 5 bezien, zien 
wij ook waar het fout is gegaan: Salomo en 
Rechabeam “heersten” over de kudde van God. 
Jerobeam wilde best onderdanig zijn, maar dan 
moest het zware juk lichter gemaakt worden (1 
Kon. 12:4). Wij kennen de geschiedenis. 
Rechabeam ging op dit verzoek niet in. Hij 
verwierp de raad die de ouden hem gegeven 
hadden. Hij volgde liever het advies van de jonge 
mannen die met hem opgegroeid waren: ”Mijn 
vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal uw 
juk nog verzwaren; mijn vader heeft u met zwepen 
getuchtigd, maar ik zal u tuchtigen met gesels” (1 
Kon. 12:14). Salomo en Rechabeam waren slechte 
herders. Zij gingen niet op de juiste wijze met de 
kudde van God om. 

Zwepen en gesels 

Zwepen en gesels horen thuis in de handen van 
slavendrijvers, niet in de handen van herders. Een 
goede herder maakt gebruik van de stok en de 
staf. Daarmee hoedt hij de schapen. De stok (een 
knuppel of knots) is een wapen. De stok wordt niet 
gebruikt om de schapen te slaan, maar om de 
schapen te beschermen tegen gevaar van buitenaf 
(1 Sam. 17:37). De staf wordt gebruikt om de 
schapen te tellen en te weiden (Lev. 27:32; Micha 
7:14). De stok en de staf van de (goede) herder 
brengen vertroosting (Ps. 23:4). Zwepen en gesels 
veroorzaken alleen maar ellende onder het volk 
van God. 

Natuurlijk willen wij de (verkeerde) rol van 
Jerobeam niet bagatelliseren. Jerobeam was 
volledig verantwoordelijk voor zijn (latere) afval van 
de Here. Dit neemt echter niet weg dat wij iets 
kunnen leren van de `loopbaan´ van Jerobeam. 
Salomo en Rechabeam prefereerden de zweep en 
de gesel boven de stok en de staf.  

Jong en oud 

Er is vandaag de dag veel wijsheid nodig om de 
kudde van God te hoeden. Jongeren zijn een stuk 
mondiger geworden. Daar is niets mis mee. Elk 

JEROBEAM 

Peter Cuypers 
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`protest´ moeten wij niet meteen uitleggen als 
`rebellie´. Wij zullen ons als ouderen altijd moeten 
afvragen in hoeverre wij tegemoet kunnen komen 
aan de wensen van de jongeren. Hiervan vinden 
wij een mooi voorbeeld in 2 Koningen 6:1-7. De 
kinderen van de profeten (Statenvertaling) vonden 
de plaats waar zij woonden voor het aangezicht 
van Elisa te eng, te bekrompen. Ze wilden 
verhuizen, in de richting van de Jordaan. Toen ze 
met hun verzoek bij Elisa aanklopten, zei hij niet: 
‘Geen sprake van, hier is plaats genoeg“. Nee, hij 
zei: ”Gaat”.  

Gelukkig kwam één van de jongeren op het idee 
om Elisa te vragen met hen mee te gaan. Velen 
van ons zouden misschien als volgt hebben 
gereageerd: ‘Nee, jullie wilden gaan, zoek het dan 
ook verder maar zelf uit’. Elisa reageerde niet zo. 
Hij voelde zich op geen enkele wijze in zijn eer en 
gezag aangetast. Hij willigde het verzoek in en ging 
met hen mee. Soms (niet altijd) moeten wij als 
ouderen met de jongeren ‘meegaan’. Het was 
maar goed ook dat zij Elisa hadden gevraagd om 
mee te gaan, en de profeet inderdaad met hen was 
meegegaan. Toen er iets mis ging, was het Elisa 
die de helpende hand kon bieden. Ook hier 
handelde Elisa met veel wijsheid: hij maakte de 
jonge profeet geen enkel verwijt. 

Falende koningen  

In het leven van Jerobeam is het helemaal mis 
gegaan. Hoe men het ook wendt of keert, je blijft er 
een intens gevoel van verdriet aan overhouden. 
Een jonge man, een goede werker, een flinke 
kracht, die bouwde aan de Millo, die eens 
meewerkte om de scheur in de muur van de stad 
van David te dichten. Een jonge man die het spoor 
later volledig is bijster geraakt. Eén ding staat 
hierbij als een paal boven water: zowel Salomo als 
Rechabeam hebben jammerlijk gefaald in hun 
leiderschap. 

Misschien dat we de ‘rebel’, Jerobeam, nu met 
andere ogen gaan bekijken. Jong en oud kunnen 
hun lessen trekken uit deze droevige geschiedenis. 

Oude ‘koningen’ onder ons moeten niet meteen, 
zoals eens Salomo, de Jerobeams willen doden (1 
Kon. 11:40). Jonge ‘koningen’ onder ons moeten 
niet meteen, zoals eens Rechabeam, de raad, het 
advies van de ‘oude garde’ verwerpen (1 Kon. 
12:8).  

Maar nu koning Jerobeam zelf. Jerobeam had het 
wanbeleid van Salomo en Rechabeam aan den 
lijve ondervonden. Hij zou het geheel anders 
aanpakken. Geen zwepen en geen gesels. Nee, 
Jerobeam gebruikte andere middelen. Hij maakte 
twee gouden kalveren om het volk aan zich te 
binden. Hij stelde een geheel nieuwe eredienst in. 
Jerobeam lapte de woorden die de Here door de 
profeet Achia tot hem gesproken had volledig aan 
zijn laars (1 Kon. 11:37,38). ‘I did it my way’ (ik 
deed het op mijn manier) zong Frank Sinatra eens. 
Jerobeam deed het ook op zijn manier. Hij wilde 
niet luisteren en sloeg de waarschuwende woorden 
van Achia én van de man Gods in de wind. Deze 
kwade en eigenwillige weg leidde uiteindelijk tot 
zijn vernietiging en verdelging van de aardbodem 
(1 Kon. 13:34).  

Tot het moment dat Jerobeam zélf koning werd, 
ging het goed. Het gevaar dat het koningschap, het 
leiderschap, met zich meebrengt, is het bezitten 
van macht. Macht kan iemand hoogmoedig 
maken. Een koning moest zich houden aan de 
regels die de Here voor hem had opgesteld (Deut. 
17:14-20). De wet van Mozes speelde hierbij een 
grote rol: “Wanneer hij nu op de koninklijke troon 
gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten 
maken van deze wet, welke bij de levitische 
priesters berust. Dat zal hij bij zich hebben en 
daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te 
leren de Here, zijn God, te vrezen door al de 
woorden van deze wet en al deze inzettingen 
naarstig te onderhouden, opdat zijn hart zich niet 
verheffe boven zijn broeders, en hij van het gebod 
niet afwijke naar rechts of naar links, opdat hij 
koning moge blijven, hijzelf en zijn zonen, te 
midden van Israël “ (vs. 18-20). 

Naar rechts of naar links 

Leiders onder ons zoals Jerobeam lopen het 
gevaar af te wijken naar links (Deut. 17:20). 
Salomo en Rechabeam waren naar rechts 
afgeweken (zwepen, gesels, wetticisme etc.). 
Jerobeam had zich daartegen verzet. Het gevaar 
bij hem lag niet zozeer ‘rechts’, maar ‘links’. Hij 
was vrijzinnig geworden: wie het begeerde, die 
wijdde hij tot priester der hoogten (1 Kon. 13:33). 
Alles kon en alles mocht onder zijn bewind. In ‘zijn’ 
eredienst was er ruimte voor allen. Iedereen kon 
zich ontplooien. Iedereen, behálve de rechtmatige 
priesters en Levieten. Hun had hij het onmogelijk 
gemaakt om voor de Here het priesterambt te 
bekleden (2 Kron. 11:13,14). Profeten mochten 
rustig in Betel (huis van God) blijven wonen. Ze 
werden door hem getolereerd, zolang ze maar 
zwegen en ze zich met hun eigen zaken 
bemoeiden (1 Kon. 13). En als er eens een keer 
een man Gods van buiten op zijn terrein kwam om 
hem te vermanen, strekte hij zijn hand naar hem uit 
(1 Kon. 13:4). Dáár hield de tolerantie van 
Jerobeam op! 

V
A

N
 H

E
T
 E

N
E
 U

IT
E

R
S

T
E
 N

A
A

R
 H

E
T
 A

N
D

E
R

E
  

 



Doelstelling 

‘Rechtstreeks’ is een maandblad voor 
evangelisatie en geloofsopbouw. De Apostel 
Petrus schreef aan de gelovigen destijds: ‘…
groeit op in de genade en kennis van onze 
Heer en Heiland Jezus Christus’ (2 Petr. 3:17 
en 18). Vanuit de overvloed aan geestelijk 
voedsel in Gods Woord willen we graag op 
deze wijze iets uitdelen aan anderen. 
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formaat. Dit is met het programma 
AcrobatReader® (een gratis programma van 
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Voor álle koningen, of ze nu Salomo, Rechabeam of 
Jerobeam heetten, gold dat zij zich hadden te richten 
naar de wet (het Woord van God). En dit geldt ook 
voor de leiders onder óns. Waarom? Mozes zegt: 
“(...) Opdat zijn hart zich niet verheffe boven zijn 
broeders, en hij van het gebod niet afwijke naar 
rechts of naar links” (Deut. 17:20). Alleen het Woord 
van God kan ons behoeden voor afwijkingen naar 
rechts of naar links (vgl. Joz. 1:7,8; 23:6).  

 

Het is de taak van de leraars en herders — zij die 
‘thuis’ zijn in het Woord van God — het volk te 
behoeden voor afwijkingen naar rechts of naar links: 
“(...) en wanneer gij rechts of links zoudt willen gaan, 
zullen uw oren achter u het woord horen: “dit is de 
weg, wandelt daarop” (Jes. 30:21). Het lijkt wel of wij 
ons in de dagen bevinden dat de leraars zich 
verbergen (Jes. 30:20). In de Statenvertaling staat: 
“(...) maar uw leraars zullen niet meer als met 
vleugelen wegvliegen”. De leraars verbergen zich, zij 
vluchten weg van hun verantwoordelijkheid. God wil 
dat de leraars zich laten zien (“uw ogen zullen uw 
leraars zien”, Jes. 30:20). Dat ze hun stem laten 
horen (“uw oren zullen achter u het woord horen”, 
Jes. 30:21). Een leraar moet het volk vanuit Gods 
Woord duidelijk kunnen maken wat de juiste weg is. 
Leraars zijn door de opgestane en verheerlijkte Heer 
Jezus aan de Gemeente gegeven om de heiligen te 
volmaken (Ef. 4:11-16). Zij mogen zich op geen 
enkele wijze zelf laten meeslepen, noch naar rechts, 
noch naar links. Hun taak is het, het volk van God te 
onderwijzen en voor afdwaling te behoeden. 
Dergelijke personen moeten dan natuurlijk zelf ook 
kunnen zeggen: “Ik wandel op het pad van de 
gerechtigheid, midden op de wegen van het 
recht” (Spr. 8:20). 

Wij hebben uitvoerig stil gestaan bij het falen van 
enkele koningen. De les van de leraars is een 
hoofdstuk apart. Hierover valt nog veel meer te 
zeggen. De leraars onder ons moeten zich niet 
(langer) verbergen. Vlucht niet weg voor uw 
verantwoordelijkheid. Laat u zien en horen. Neem 
een voorbeeld aan Ezra, die geleerd was in de 
woorden van de geboden en voorschriften des Heren 
voor Israël. Hij had er zijn hart op gezet de wet des 
Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, én in 
Israël inzetting en verordening te onderwijzen (Ezra 
7:10,11). 

 

Colofon 



Hugo Bouter 

VAN DE REDACTIE 
Goddelijke volheid 

Christus “is opgevaren ver boven alle hemelen, 
om alles tot volheid te brengen” (Ef. 4:10). 
 

Wat is het doel van ons 
leven? En wat heeft onze 
Heer in de hemel daarmee te 
maken? Laten wij meer oog 
krijgen voor Gods bedoeling 
met ons leven als gelovigen. 
Hij wil ons zegenen en ons 
geestelijk leven tot 'volheid', 
tot volle bloei brengen. Hij 
wil niet dat wij een leeg en 

nutteloos bestaan hebben. Daartoe wil Hij 
ons leven vullen met de rijkdommen van 
Christus en van de Heilige Geest. Het woord 
“volheid” of “vervullen” komt regelmatig 
voor in de brief aan de Efeziërs en het is 
nuttig dat eens op een rijtje te zetten: 

(1) De volheid der tijden (Ef. 1:10)  
Deze term verwijst naar de toekomst, naar 
Christus’ wederkomst. Dan zal Gods plan in 
vervulling gaan om alle dingen, alles wat in de 
hemelen en wat op de aarde is, onder één 
hoofd samen te brengen in Christus. Christus 
ontvangt universele heerschappij. Alle 
voorgaande bedelingen van Gods heilsplan 
bereiken dan ook hun uiteindelijke doel. Het 
komende Vrederijk is de bedeling van de 
volheid, de volheid der tijden, de volheid van 
Christus. Maar ook in deze tijd wil Hij al het 
Centrum van ons leven zijn. 

(2) De Gemeente als de volheid van 
Christus (Ef. 1:23)  

Het is eigenlijk verbazend dat Christus de 
Gemeente, Zijn lichaam en Zijn bruid, ziet als 
Zijn eigen volheid. Dat is alleen op grond van 
Zijn volbrachte werk. De Gemeente 
completeert de tweede Mens. Precies zoals 
Adam zijn vreugde vervuld zag in de bruid die 
God voor hem had toebereid, ziet de Heer 
Jezus de Gemeente als de vervulling van Zijn 
wensen, Zijn volheid. Ondertussen is Hij echter 
Degene die door Zijn kracht alles in allen 
vervult, die alles tot volheid brengt in het leven 
van de Zijnen.  

(3) De volheid van God (Ef. 3:19)  
Het doel van Paulus’ tweede gebed in deze 
brief is dat de heiligen vervuld worden met de 
liefde van Christus. Dan worden wij namelijk 
vervuld tot de hele volheid van God. God is 
liefde en Zijn liefde, in Christus gekend en 
geopenbaard, doet in ons haar werk en wordt 
in ons volmaakt (1 Joh. 4:12). Anders is alles 
leegheid en ijdelheid. Deze vervulling is het 
werk van de Heilige Geest in de innerlijke 
mens. 

(4) De volheid van de gaven van Christus 
(Ef. 4:10)  

Onze Heer en Heiland, die Zichzelf heeft 
vernederd en gehoorzaam is geworden tot de 
dood, ja, tot de kruisdood, is nu opgevaren 
boven alle hemelen. Hij troont aan Gods 
rechterhand om alles tot volheid te brengen. 
Dat wordt nu vooral zichtbaar in de Gemeente, 
die alle mogelijke gaven ontvangt van de 
verheerlijkte Heer om de heiligen te volmaken 
en op te bouwen in het geloof. 

(5) De maat van de volheid van Christus 
(Ef. 4:13)  

Als de gaven goed functioneren en hun doel 
bereiken, kunnen wij gezamenlijk opgroeien en 
tot geestelijke volwassenheid komen, tot de 
maat van de volgroeidheid van de volheid van 
Christus. Dan wordt Zijn beeld in ons gezien en 
krijgt Hij gestalte in ons. Aan het Hoofd ontleent 
het lichaam van Christus alles wat nodig is om 
zichzelf op te bouwen in de liefde. 

(6) De volheid van de Geest (Ef. 5:18) 
De opdracht hier is vervuld te worden met de 
Geest. Wat houdt dat in? Dat blijkt uit het 
vervolg: ‘(...) en spreekt tot elkaar in psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen, zingend en 
jubelend in uw hart tot de Heer’ (Ef. 5:19). De 
Heilige Geest vult ons leven met stromen van 
levend water, met lof en dank, ja, met Christus 
Zelf. 
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Ik heb een mooi portret van mijn moeder. Als men 
zou spreken over het doek en de kleuren, dan 
begrijpt men er niets van. Het portret is voor mij 
kostbaar, omdat het mijn moeder is — en zou men 
dan mijn aandacht afleiden door die te vestigen op 
de middelen die gebruikt zijn om haar te 
schilderen? Dat komt omdat men niet voelt, wat 
mijn moeder voor mij is. Het portret heeft geen 
andere waarde, dan dat het mijn moeder voorstelt. 
Daarom zou ik het niet kunnen wegdoen. Ik ontdek 
er mijn moeder in. Ik koester dat portret. Ik draag 
het bij mij, ik zorg er voor; maar als ik stilsta bij de 
volmaaktheid van het werk, als kunstwerk, gaat de 
band met het hart verloren. 

Meer dan dat is het geval bij het Avondmaal. Omdat 
de Heer er werkelijk aanwezig is, bij ons, door de 
Geest, naar de bedoeling van de instelling. Dat is 
zeer kostbaar. Maar bovendien heeft het Hem 
behaagd ons een zichtbaar middel te geven dat ons 
aan Hem herinnert. Op die manier ben ik er toe 
gekomen om over een portret te schrijven, bij wijze 
van vergelijking.  

Ik heb des te meer vrijmoedigheid om de gedachte 
aan een wezensverandering te verwerpen, omdat 
de Heer zegt: “De Geest is het die levend maakt; 
het vlees heeft geen enkel nut” (Joh. 6:63). Toch 
spreken de verzen van Johannes 6 over Zijn vlees 
eten en Zijn bloed drinken. Ze hebben niet 
betrekking op het Avondmaal, maar op Christus 
Zelf — daar ben ik zeker van. Het Avondmaal viert 
de heilsfeiten waarvan Johannes 6 spreekt. 
Johannes 6 spreekt niet over het Avondmaal, over 
het symbool, maar over de gesymboliseerde feiten 
zelf. Dat is duidelijk, lees het hoofdstuk maar.  

Als de toepassing die men ervan maakt op het 
Avondmaal zelf waar was, zou niemand die ooit 
eraan deelgenomen had verloren kunnen gaan, en 
degene die het nooit genomen had zou 

daarentegen wel verloren zijn. Niet alleen zouden 
zij die eraan hadden deelgenomen gezegend, maar 
noodzakelijk en eeuwig gered zijn (zie vs. 53 en 
54). Dat is ritualisme. Maar wat nog meer is, de 
Heer verklaart Zelf dat Hij niet over het Avondmaal 
spreekt, maar over Zijn eigen Persoon als uit de 
hemel neergedaald, over dezelfde Persoon die naar 
de hemel zou teruggaan (zie vs. 35, 41, 48, 51, 58 
en 62). 

Het Avondmaal stelt Christus voor in één van deze 
beide toestanden, namelijk als gestorven. Dat staat 
in het middelpunt. Dit is de grondslag van alles. 
Deze kostbare waarheid is zelfs voor de Vader een 
reden om Christus lief te hebben. Het feit dat een 
gestorven Christus ons in deze tekenen wordt 
voorgesteld, bewijst dat Hij Zelf niet letterlijk daarin 
aanwezig kan zijn. De tekenen spreken niet 
tegelijkertijd ook van een levende Christus. Dat zou 
de ontkenning zijn van het symbool van de dood en 
zou de bedoeling van de inzetting tenietdoen. Deze 
instelling stelt ons de dood van Christus voor, een 
gestorven Christus, Zijn overgegeven lichaam, Zijn 
vergoten bloed.  

Christus wil dat wij Hem zullen gedenken: “Doet dit 
tot Mijn gedachtenis”. Ik gedenk een gestorven 
Christus, niet een levende Christus in de hemel. Dat 
is iets anders. Inderdaad leef ik door Hem. Hij is 
mijn leven en ik geniet van Zijn gemeenschap. Ik 
blijf in Hem, Hij blijft in mij. Er is geen scheiding van 
Zijn liefde. Als door mijn dwaasheid de 
gemeenschap wordt onderbroken, moet die door 
belijdenis van zonde worden hersteld. Zo leef ik in 
gemeenschap met de Heiland, die zich aan ons 
openbaart zoals Hij het niet aan de wereld doet. 

Hoever zijn de katholieken afgedwaald door hun 
verkeerde toepassing van deze kostbare inzetting! 
Zij willen de inzetting naar de letter nemen (maar 
die letter doodt!). Zij verwijderen daadwerkelijk het 

EEN BRIEF OVER HET AVONDMAAL 

Lees Johannes 6 

door J.N. Darby 
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bloed. Men drinkt niet van de beker. Het bloed, 
buiten het lichaam, is echter juist het teken van de 
dood, van het volbrachte werk van Christus. Wij zijn 
verzoend, gerechtvaardigd, door Zijn bloed. Om dit 
verlies te compenseren leren zij dat het lichaam, de 
ziel, het bloed en de Godheid van Jezus Christus in 
de beide elementen aanwezig zijn.  

Maar als het bloed nog in het lichaam is, is er geen 
verlossing. Zonder dat ze het weten is hun 
sacrament de viering van een niet volbrachte 
verlossing. Dat is het gevolg van de ritualisering 
van deze inzetting. Als er ooit een bewijs is, hoe 
Satan met de mensen speelt als zij de Geest 
opgeven voor het vlees, is het wel te vinden in de 
eucharistie, het middelpunt van hun systeem.  

Als velen van hen denken aan de Heiland, aan de 
kracht van Zijn dood, ben ik natuurlijk dankbaar. 
Maar dat kunnen zij niet doen zonder het 
sacrament los te laten en in het geloof te denken 
aan de Heer Zelf. Dan denkt men aan het bloed dat 
gestort is en ‘drinkt’ het in het geloof. Dan denkt 
men aan een gestorven Heiland, aan Zijn 
overgegeven lichaam en ‘eet’ men werkelijk in het 
geloof Zijn vlees. Satan heeft dit niet kunnen 
verbergen voor het geloof, hoewel het ontkend 
wordt door het ritueel waaraan zoveel waarde 
wordt gehecht. 

Volgens Johannes 3 wordt men wedergeboren uit 
‘water’. Als men dat zou toepassen op de doop, 

zou men waarlijk geboren zijn uit God door middel 
van het doopwater. Dit is hetzelfde ritualisme, een 
systeem dat de vijand in de Gemeente heeft 
geïntroduceerd om de noodzaak en de kracht teniet 
te doen van een waarachtig werk in de harten van 
de mensen.  

Zo is het Christendom verlaagd tot het Jodendom – 
een godsdienst van vormen – door aan uiterlijke 
vormen een werking toe te schrijven die ze zelfs in 
het Jodendom niet hadden. Terwijl er toch duidelijk 
staat dat wij gereinigd zijn door het Woord (Joh. 
15:3). Dat is “de wassing met water door het 
Woord” (Ef. 5:26). Het geschreven Woord 
openbaart ons het levende Woord, d.i. Christus die 
als Mens gestorven en opgewekt is voor ons. 

Wij zijn verenigd met een verheerlijkte Christus, dat 
is het uitgangspunt. Een gestorven Christus is er 
niet meer. De dood heeft geen heerschappij meer 
over Hem. Ik geniet de gemeenschap met deze 
verheerlijkte Christus en ik ben één met Hem door 
het geloof. Ik zal Hem gelijk zijn, ik verheug mij in 
de hoop der heerlijkheid. Moet ik daarom Zijn dood 
en lijden vergeten? Nee, want dat verbindt ons juist 
met Christus door een bijzondere liefdeband. Waar 
Hij moest lijden en alles moest dragen, deed Hij dat 
geheel alleen. Mijn hart kan tenminste bij Hem zijn 
en in gedachten ga ik terug naar Golgotha. Door 
Zijn dood te gedenken, Zijn liefde, Zijn lijden, ben ik 
van harte met Hem verenigd daar waar Hij nu is, in 
de hemel.  

Valse profeten en leiders Matt. 24:5,11 Openb. 6:2 

Oorlogen Matt. 24:6 Openb. 6:4 

Internationale onvrede Matt. 24:7 Openb. 6:4 

Hongersnoden Matt. 24:7 Openb. 6:5-8 

Pest Luc. 21:11 Openb. 6:8 

Vervolging / Martelaarschap Matt. 24:9 Openb. 6:9-11 

Aardbevingen Matt. 24:7 Openb. 6:12 

Kosmische verschijnselen Luc. 21:11 Openb. 6:12-14 

PROFETISCH PERSPECTIEF   

Dit keer een bijzondere editie van Reply. Op deze pagina 
vind je alleen een drietal vragen, terwijl elders in het 
nummer de antwoorden staan vermeld.  

De bedoeling is natuurlijk dat je eerst over deze vragen 
nadenkt, en de Bijbel erop naslaat, voordat je verder kijkt 
naar de antwoorden. Het is dus een soort puzzel.  

Vraag 1: In het Nieuwe Testament staat slechts van één 
persoon de verjaardag vermeld. Wie was dat? 

Vraag 2: Hoeveel keer wordt Eva’s naam in de Bijbel 
genoemd? 

Vraag 3: Hoe heette de vrouw die in Europa als eerste 
tot bekering kwam? 

REPLY Bron: Toward The Mark no. 14 

Parallel tussen de rede over de laatste 
dingen en de zegeloordelen in Openbaring 6   
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Eindelijk zal Jeruzalem verheven zijn en op haar 
plaats wonen, dat betekent niet meer vertrapt 
worden. Er zal in de stad geen ban meer zijn en ze 
zal in veiligheid wonen. In de verzen 12–15 van 
Zacharia 14 wordt de plaag beschreven die de legers 
zal treffen die tegen Jeruzalem ten strijde zijn 
getrokken. De soldaten zullen levend verteerd 
worden en de legers elkaar wederzijds afslachten.  

Voor de Heer is het een kleinigheid de vijanden 
dermate te verwarren dat ze zichzelf vernietigen; 
daarvan vinden we veel voorbeelden in het Oude 
Testament. Juda zal bij deze laatste slachting bij 
Jeruzalem haar inwoners ter hulp schieten en de 
vijand compleet verslaan. Aansluitend zal Israël de 
rijkdom van de omliggende volken inzamelen. Toen 
de Israëlieten uit Egypte trokken, beroofden ze ook 
de Egyptenaren (Ex. 3:22, 11:2, 12:35). Zo zal het in 
de toekomst ook zijn: God zal er voor zorgen dat zijn 
volk de rijkdommen krijgt van de volken die 
Jeruzalem wilden vernietigen. Israël zal zijn vijanden 
hun rijkdom niet alleen afnemen, maar de volken 
brengen hun rijkdommen later zelfs vrijwillig naar 
Israël (Jes. 60:5). 

Satan wordt voor 1000 jaar gebonden 

De ene na de andere vijand wordt terzijde gesteld of 
zijn macht ontnomen. In die tijd zal ook de macht 
ontnomen worden van een andere vijand. Deze 
vijand is Satan. Hij was al enige jaren daarvoor uit de 
hemel geworpen, zoals we dat in Openbaring 12:7-12 
vinden. Over het ontnemen van zijn macht lezen we 
in het boek Openbaring (Op. 20:1-3). Tot dit ogenblik 
kon satan tot verderf van de mens werken. 6000 jaar 
lang heeft hij geprobeerd het werk van God op allerlei 
manieren te verstoren. Daarbij hebben scharen van 
gevallen engelen, de demonen, hem geholpen. Maar 
Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, 
zag, hoe een engel uit de hemel kwam die de sleutel 
van de afgrond en een grote ketting in zijn hand had. 
Duizend jaar lang wordt de satan nu gebonden en in 
de afgrond geworpen. Hier wordt niets over zijn 
helpers, de demonen, gezegd. We vinden echter een 
verwijzing hiernaar in Jesaja 24:21-23: “En te dien 
dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal 
brengen over het heer der hoogte in den hoge en 
over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij 
zullen bijeengebracht worden, zoals men 
gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen 
opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen 
zullen zij bezocht worden. Dan zal de blanke maan 
schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich 
schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning 
zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal 
heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.” 
Vers 23 maakt duidelijk dat het om de begintijd van 
het vrederijk gaat. Vanaf deze tijd kan satan de 
volken niet meer verleiden. Voor hoeveel oorlogen, 
voor hoeveel vormen van afgodendienst en al de 
verschillende religies is hij wel niet verantwoordelijk!? 
Het is maar goed dat we niet de hele omvang van de 
duistere machten van het occultisme kennen. Dit 
alles komt ten einde wanneer deze tijd aangebroken 
is. 

Einde van de eerste opstanding 

In aansluiting op het binden van satan volgen in 
Openbaring 20:4-6 details over de opstanding van de 
martelaren van de voorgaande jaren. Voor Johannes 
ontvouwt zich een scène in de hemel waar hij 
oordeelstronen ziet en martelaren die in de 
voorgaande jaren consequent geweigerd hadden de 
afgodendienst van het dier aan te nemen. Zij hebben 
hun trouw met hun leven betaald. Tot deze menigte 
van martelaren behoren ook diegenen die al in de 
eerste drie en een half jaar na de opname van de 
gemeente de dood hebben gevonden (verg. Op. 6:9-
11). Tegen hun was gezegd dat ze nog een korte tijd 
moesten wachten totdat ook hun medearbeiders 
gedood zouden zijn, voltallig zouden zijn. De Heer 
Jezus heeft over deze martelaren in zijn rede in 
Mattheüs 24:9 gezegd: “Dan zullen zij u overleveren 
aan verdrukking en zij zullen u doden, en u zult door 
alle volken gehaat worden om mijns naams wil“. Van 
deze martelaren is onder andere ook in Jesaja 57:1 
en in Openbaring 14:13 sprake. Nu zullen al deze 
martelaren opstaan. Dat is het tijdstip dat de Heer 
Jezus in Johannes 6:39, 40, 44 en 54 als de laatste 
dag betitelde, waar Hij mensen opwekt. De benaming 
“de laatste dag“ is een uitdrukking voor de afsluiting 
van een periode waarop een andere periode volgt, 
namelijk, de tijd van het vrederijk. 

We weten uit de eerste brief van Paulus aan de 
Thessalonikers dat bij de komst van Christus om de 
gemeente op te nemen niet alleen de op dat moment 
op aarde levende gelovigen tot Hem worden 
opgenomen, maar dat dan ook alle “doden in 
Christus“ opstaan (4:16). Dat betekent, dat voor een 
klein ogenblik geen enkel wedergeboren mens, die in 
geloof is ontslapen, dood zal zijn. Doch kort daarna 
zullen weer gelovigen die het evangelie van het 
koninkrijk hebben aangenomen, sterven, met name 
de martelaars. En over hen staat in Openbaring 20:4 
dat zij levend zullen worden en met Christus duizend 
jaar zullen heersen. Het is Christus die hen opwekt, 
opdat zij de tijd van het vrederijk mee beleven en met 
Hem zullen regeren. 

Andere mensen, dat zijn alle ongelovigen, zullen nu 
nog niet opgewekt worden, maar pas na het vrederijk 
om voor de grote witte troon te verschijnen en dan 
voor eeuwig verdoemd te worden (zie Op. 20:11 e.
v.). Aansluitend staat er in de verzen 5 en 6 dat 
diegene gelukzalig en heilig is, die aan de eerste 
opstanding deel heeft. De eerste opstanding heeft 
met deze laatste fase haar afsluiting. Ze is begonnen 
toen de Heer Jezus, de aanvoerder van het geloof, 
gestorven was en opgewekt werd (1 Kor. 15:23); de 
tweede fase vindt plaats wanneer Hij komt, en de 
doden in Christus opstaan en samen met de levende 
gelovigen opgenomen worden (1 Thess. 4:16), en de 
derde fase is wanneer de martelaren aan het begin 
van het vrederijk op zullen staan. Het gedeelte van 
Openbaring 20:1-6 is overigens de enige plek in 
Gods Woord waar we horen dat het vrederijk precies 
duizend jaar zal duren (vs. 2-6). 
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HOERERIJ EN OVERSPEL 

Geen prettige onderwerpen ditmaal. Maar het 
blijft nodig te weten wat de Schrift met deze 
beide woorden bedoelt.  

Hoererij (Gr. porneia) 

Het is een misverstand dat dit een kwaad is 
waaraan iemand zich ‘slechts’ schuldig maakt als 
hij een hoer bezoekt of zich prostitueert. Natuurlijk 
is in het Nieuwe Testament in letterlijke zin sprake 
van ‘hoeren’ (Gr. pornai, o.a. in Matth. 21:31; Luk. 
15:30) en in het enkelvoud van een of de 
‘hoer’ (Gr. pornè, o.a. in 1 Kor. 6:15,16; Hebr. 
11:31; Jak. 2:25). Het gebruik maken van de 
diensten van zo’n vrouw heet dan ook 
‘hoereren’ (Gr. porneuoo, zie 1 Kor. 6:18), en een 
man die dat doet, wordt een ‘hoereerder’ genoemd 
(Gr. pornos, zie o.a. 1 Kor. 5:9,10,11 (zie echter 
de ruimere betekenis van het woord hierna); 6:9; 
Ef. 5:5; 1 Tim. 1:10; Hebr. 12:16; 13:4; Openb. 
21:8; 22:15). Het zelfstandig naamwoord 
‘hoererij’ (Gr. porneia) blijkt echter een ruimere 
betekenis te kunnen hebben dan men op grond 
van het bovenstaande zou kunnen verwachten. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 5:1, waar 
sprake is van ‘zo’n hoererij als zelfs onder de 
volken niet [bestaat], dat iemand [de] vrouw van 
zijn vader heeft’. Hier gaat het duidelijk niet om 
prostitutie; ‘hoererij’ heeft in dit geval 
onmiskenbaar de betekenis van ontucht of 
seksuele zonde.  Ook in het niet-Bijbelse Grieks is 
dit gebruik van het woord ‘hoererij’ bekend. Het 
heidendom kende naast ‘gewone’, rituele en 
tempelprostitutie ook een triest arsenaal aan 
andersoortig seksueel wangedrag. ‘Hoererij’ heeft 
ook in het Nieuwe Testament ten diepste 
betrekking op elke vorm van seksueel verkeer 
buiten het huwelijk. Daaronder vallen dus zowel 
voor- als buitenechtelijk geslachtsverkeer, alsook 
incest, homoseksualiteit en bestialiteit. Of de 
daders wel of niet getrouwd zijn, doet op zichzelf 
niet terzake: in al deze gevallen wordt de 
seksualiteit beleefd buiten het kader dat de 
Schepper het schepsel gesteld heeft, en dat is het 
monogame huwelijk tussen man en vrouw (zie o.a. 
Gen. 2:24). 

Overspel (Gr. moicheia) 

Bij overspel (Gr. moicheia, zie Matth. 15:19; Mark. 
7:22; Joh. 8:3) is minimaal één van de personen 
die ‘hoereren’ (=ontucht bedrijven, zie hierboven), 
met een ander getrouwd. Daaruit volgt dat zo 
iemand niet alleen tegen zijn eigen lichaam 
zondigt (vgl. 1 Kor. 6:18), maar ook tegen dat van 
de huwelijkspartner. Daarom vertaalt men dit 
woord ook vaak met ‘echtbreuk’: de eens 
afgelegde trouwbelofte wordt door het hier 

bedoelde wangedrag gebroken; daarop hoeft niet 
noodzakelijkerwijs de ontbinding van het huwelijk 
(de ‘echt’) te volgen, maar het behoeft geen 
betoog dat onder zo’n huwelijk een bom is 
geplaatst die vroeg of laat tot ontploffing kan 
komen. Een ‘overspeler’ wordt in het Grieks een 
moichos genoemd (Luk. 18:11; 1 Kor. 6:9; Hebr. 
13:4), een ‘overspeelster’ een moichalis (zie Rom. 
7:3). Bijzonder is dat niet alleen in het Oude 
Testament, maar ook in het Nieuwe Testament 
zowel hoererij als overspel ook in overdrachtelijke 
zin, dus in geestelijk opzicht, kunnen plaatsvinden. 
Een bekende tekst is Jakobus 4:4, waar staat 
‘Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap 
jegens de wereld vijandschap is jegens God?’ Het 
hier gebruikte woord ‘overspeligen’ is duidelijk 
overdrachtelijk bedoeld – het gaat niet om het 
breken van een huwelijksbelofte, maar om 
vriendschap met de wereld in het algemeen – 
maar heeft een vrouwelijke vorm. Er staat dus 
eigenlijk ‘Overspeelsters, weet u niet etc.’. De 
bedoeling zal niet zijn dat slechts vrouwen de kans 
lopen op een verkeerde manier met hun 
ongelovige medemensen om te gaan. Dat risico 
lopen wij, mannen, evenzeer. Maar door al zijn 
lezers als overspelige, dus ontrouwe vrouwen neer 
te zetten maakt Jakobus duidelijk dat God de 
echtgenoot is tegenover Wie trouwbreuk wordt 
gepleegd. Daardoor wint deze zin aan 
zeggingskracht!  

Vergeving 

Enerzijds zegt Hebreeën 13:4 ‘Hoereerders en 
overspelers zal God oordelen’, en dat is een 
ernstige gedachte.  Maar gelukkig is er zowel voor 
hoererij als voor overspel – we keren nog even 
terug naar de letterlijke betekenis – na berouw 
vergeving. Zowel van hoereerders als van 
overspelers zegt Paulus: ‘En dit waren sommigen 
[van u]; maar u bent afgewassen, maar u bent 
geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de 
naam van de Heer Jezus <Christus> en door de 
Geest van onze God’ (1 Kor. 6:9,11). 
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Gerard Kramer 



SAULS ONGEHOORZAAMHEID 
 

1 Samuël 15 
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Saul krijgt de opdracht om de Amalekieten uit te 
roeien. Niets mag hij sparen. De Amalekieten 
hadden Israël bij hun uittocht op een gemene 
manier aangevallen (Ex. 17:8-16). In 
Deuteronomium 25:17–19 had de Heer al over dit 
uitroeien gesproken. Nu was de tijd daarvoor 
aangebroken. Tegelijk was deze opdracht een 
test voor Saul. Door de wijze waarop hij zich van 
deze taak zou kwijten, zou hij laten zien hoe het 
er in zijn hart uitzag.  

Amalek is een beeld van het vlees, van de 
eigenwil, die zich niet buigt voor God. De 
gelovige wordt gezegd zich voor het vlees, de 
zonde, dood te houden (Rom. 6:11) en als er 
zondige uitingen zijn, die in de dood te brengen, 
die te veroordelen (Kol. 3:5, 6).  

Saul gaat voortvarend aan de slag. Toch sparen 
Saul en het volk Agag en het beste van het vee. 
Alleen waar ze niets aan hadden, brachten ze 
om. Dan komt het woord van de HERE tot 
Samuël. Hij oordeelt dat Saul zich van Hem heeft 
afgekeerd. Deze beoordeling brengt Samuël in 
een heftige gebedsstrijd. Het lijkt erop dat ook 
Samuël veel van Saul verwachtte. Saul had ook 
veel goeds gebracht voor Israël. Maar de wijze 
waarop God de dingen beoordeelt, is vaak 
anders dan ik doe. Toch is de houding van 
Samuël mooi. Gods oordeel over Saul brengt 
hem tot intens en langdurig gebed. Dan is hij er 
klaar voor om Saul Gods oordeel aan te 
kondigen, zoals hij als kleine jongen Eli moest 
vertellen wat die zou overkomen.  

Saul had intussen een standbeeld voor zichzelf 
opgericht, zo trots was hij op zijn prestatie. Dat is 
wat het vlees altijd doet. Het prijst zichzelf heel 
graag. Zo gaat Saul ook Samuël tegemoet. Hij 
heeft immers gedaan wat God heeft gezegd? 
Maar Samuël wijst hem op het geblaat van de 
schapen. Iemand die voor het vlees leeft en zegt 
dat hij de Heer dient, verraadt zichzelf door zijn 
daden. Dan komen de verontschuldigingen. Eerst 
geeft Saul de schuld aan het volk, hoewel hij er 
een vrome draai aan geeft. Wat ze gespaard 
hadden, was toch voor de HERE? Maar nooit kan 
de Heer gediend worden met iets wat uit onszelf 
voortkomt. Het gaat niet om míjn beoordeling van 
de dingen, maar om hoe Híj alles beoordeelt.  

Als Samuël Saul bekend maakt wat de Heer hem 
heeft gezegd, heeft Saul nog tegenwerpingen. Hij 
vindt dat hij wél heeft gedaan wat de Heer hem 

had gezegd. Goed, hij had Agag gespaard, maar 
de rest van Amalek had hij toch maar gedood. 
Wat kan een mens toch hardnekkig zijn voor hij 
ertoe komt om toe geven dat hij niet gehoorzaam 
is geweest. Agag is natuurlijk een prachtige 
trofee om mee te pronken. Kijk eens wat ik heb 
gepresteerd? In vers 22 spreekt Samuël dat 
woord, dat voor het leven van iedere christen 
norm behoort te zijn. Alle goede dingen die ik 
meen voor God te kunnen doen, vallen in het niet 
bij die ene opdracht: gehoorzaamheid. 
Ongehoorzaamheid is zelfs een zonde van 
toverij. De ongehoorzame wordt door de Heer 
verworpen.  

Na deze woorden komt Saul tot de erkenning dat 
hij niet heeft gedaan wat de Heer van hem had 
gevraagd Hij vraagt Samuël hem zijn zonde te 
vergeven en met hem mee te gaan. Wat Samuël 
antwoordt, lijkt hard, maar hij moet zeggen dat 
Gods besluit om Saul te verwerpen onberouwelijk 
is, omdat Saul heeft bewezen dat hij het woord 
van de HERE heeft verworpen. De tegenspraak 
die met vers 11 lijkt te bestaan, is slechts schijn. 
Het berouw van de HERE waarover daar wordt 
gesproken laat zien dat Hij begaan is met het 
gedrag van Saul. Hem staat dan voor ogen wat 
de mens gedaan heeft met wat Hij hem heeft 
toevertrouwd. 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 15.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

Heer, geef dat ik onvoorwaardelijk gehoorzaam 
aan wat U mij in uw Woord zegt en dat ik uw kant 
kies tegenover ongehoorzaamheid.   

Ger de Koning 

“Maar Samuël zei: Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en 
slachtoffers als aan het horen naar des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan 

slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.” (1 Samuël 15 vers 22) 



VAN DE WERKVLOER 
 

EVANGELISEREN OP DE MARKT IN GOES 
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. Het schriftgedeelte waar ik die dinsdag mee begon 
was Johannes 21:1-14. Die ochtend had ik ook 
een aantal teksten uitgekozen om te kunnen 
prediken op de markt, een paar gedeelten uit 
Jesaja 53 en het schriftgedeelte uit Openbaring 
1:7, en ik was voorbereid om naar aanleiding 
daarvan Gods Woord te verkondigen.  

In het begin is het altijd een beetje aftasten waar je 
op de Markt gaat staan om te folderen. Ik koos 
ervoor om op één van de hoeken van de Markt te 
gaan staan, waar veel mensen voorbijkomen. Nu 
was het op de Markt niet zo druk en de mensen 
liepen voorbij, zonder een traktaat te willen 
aannemen. Sommige mensen stonden wel even 
stil om te luisteren wat ik te zeggen had. Zodra ze 
hoorden dat het over de Heer Jezus ging en over 
bekering van zonden vervolgden ze gauw weer 
hun eigen weg. 

Na een half uur op de hoek van de markt te 
hebben staan, had ik het gevoel nutteloos bezig te 
zijn. Er waren wel wat mensen die me weliswaar 
bemoedigden door wat te knikken, maar ik kon 
geen enkel gesprek aanknopen.  

Ik herinnerde me het gedeelte van vanochtend, dat 
de discipelen ook zoiets hadden meegemaakt toen 
ze gingen vissen: “en in die nacht vingen zij 
niets”… “Hij nu zei tot hen: Werp het net uit aan de 
rechterkant van het schip en u zult het 
vinden” (Joh. 21:3, 6). Ik dacht: ”Ik ga aan de 
rechterkant van de Markt voor het 
gemeentehuisrestaurant staan”. Na vijf minuten 
daar op die plaats te hebben gefolderd, kwam er 
een magere man met een bril naar mij toegelopen. 
Hij stond zich flink te ergeren over wat ik hardop 
voorlas uit een traktaat van “innerlijke rust en 
vrede”. Hij schold mij flink uit en zei dat ik moest 
ophoepelen, omdat ik de mensen lastig viel. En 
dat er toch niemand luisterde naar mijn leugens. 
Er schoot mij een tekst te binnen uit Jesaja 48:22 
waar de Here zegt dat de ongelovigen geen vrede 
hebben en ik zei gelijk er achteraan: “dat alleen 
door het volbrachte werk van de Heer Jezus 
Christus vrede met God en vergeving van zonden 
aan u kan worden geschonken”. 

Een paar minuten erna kwamen er ineens grote 
groepen mensen aanlopen, die voor mij stil bleven 
staan. Ik realiseerde mij ineens dat het 
gemeentehuis waar ik voor stond, een 
bezienswaardigheid, een monument was. Er 
waren namelijk een aantal bussen gekomen met 

mensen die de stad Goes en dit gebouw o.a. 
wilden bekijken. Mensen van middelbare leeftijd en 
ouder stonden ineens voor mij. De reisleider van 
de groep wees omhoog naar het gebouw. En 
velen keken omhoog naar het gebouw, maar niet 
naar mij. De tekst die ik in de ochtend al had 
mogen voorbereiden kwam sterk in mijn 
gedachten terug. Ik had de vrijmoedigheid om 
hardop te zeggen: “Wat staat u daar omhoog te 
kijken… Ziet, Hij komt met de wolken en aller oog 
zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken 
hebben” (Openb. 1:7). Ik wil jullie vertellen over 
Jezus Christus”. 

Toen ik dit zo luid predikte, kreeg ik de aandacht 
van deze grote groep mensen. Het gedeelte uit 
Jesaja 53, dat ik ’s ochtends voorbereid had, kon 
ik nu aan hen vertellen. Ik heb ook mogen 
getuigen, hoe de Heer Jezus Zelf in mijn leven is 
gekomen en hoe ik Hem heb mogen aanvaarden 
als Heiland en Verlosser. Dit moment heeft 
ongeveer een kwartier geduurd. Daarna kon ik met 
velen uit de groep een kort gesprek houden. Al de 
groene traktaten die ik in mijn tas had 
meegenomen van “Innerlijke rust en vrede” kon ik 
vrijmoedig aan hen uitdelen. Ik had er zelfs te 
weinig. 

 

Het is bemoedigend, als je mag ervaren dat de 
goede hand van de Heer alles leidt, zelfs wanneer 
je het zelf niet meer zo in de hand hebt. 

“Zij dan wierpen het uit en konden het niet 
meer trekken vanwege de menigte van de 
vissen. Die discipel dan die Jezus liefhad, zei 
tot Petrus: Het is de Heer” (Joh. 21:6b-7). 

John Bax 

 
“In die nacht vingen zij niets” 
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Job was rijk en gezegend in gezin en goederen; 
toch was hij oprecht en vroom en week van het 
kwaad. Niets is zo moeilijk als te midden van 
materiële voorspoed godvruchtig te leven en door 
het bezit van rijkdommen het hart niet van God af 
te laten keren. Het is goed om gelukkig op aarde te 
zijn, overladen te zijn met aardse zegeningen, 
geen zorgen te hebben en te wandelen in de vreze 
van de Heer. Wie zou niet graag zo’n leven willen 
hebben? Het is een rustige mooie dag in het leven 
van de aartsvader, zonder dat een schaduw de 
blauwe hemel verduistert. 

Maar dan komen de wolken aan zijn horizon. We 
zien ze komen, de een na de andere. Ze stapelen 
zich buitengewoon snel op. Het wordt zo erg dat na 
een korte tijd alleen nog maar een herinnering 
overblijft van de gelukkige en vreedzame dagen. 
Alles is somber en grauw geworden. 

Vijfhonderd juk ossen en vijfhonderd ezelinnen 
worden meegenomen door mannen van Seba; de 
jonge mannen worden doodgeslagen. 
Zevenduizend schapen worden, samen met de 
jonge mannen, verbrand door het vuur van God. 
Drieduizend kamelen worden geroofd en de jonge 
mannen worden geslagen met het scherp van het 
zwaard van de Chaldeeën. Dat zijn drie 
opeenvolgende wolken. Alle rijkdommen van Job 
zijn verzwolgen.  

Een vierde wolk treft hem in zijn genegenheden als 
vader. Alle tien zijn kinderen sterven in het huis 
van de oudste broer. Door de vijfde wolk wordt 
hijzelf geslagen met een kwaadaardige ziekte. 
Vanaf zijn voetzolen tot aan de hoofdschedel wordt 
hij bedekt met zweren. 

Dan komen drie vrienden om hem te beklagen en 
te troosten. Zij zetten zich bij hem op de grond, 
zeven dagen en zeven nachten, terwijl ze zijn 
smart zien. Ze spreken geen enkel woord. Dit is de 
zesde wolk die hij niet kan verdragen, hij opent zijn 
mond om zijn dag te vervloeken. 

De zevende wolk moet zijn hemel nog verder 
verdonkeren. Hoort hij van Elifaz, Bildad en Sofar 
woorden van begrip en troost? Geen enkel. Geen 
van drieën is overigens in staat om recht te 
spreken van God (zie Job 42:78). Alle drie hebben 
ze voor hun beproefde vriend alleen maar strenge 
verwijten en woorden van veroordeling. 

Zeven wolken komen in het leven van hem, van 
wie God gezegd had dat er op aarde geen mens is 
als hij, oprecht en vroom, godvrezend en wijkend 
van het kwaad. We zien hier zeven beproevingen, 
geestelijk gezien een volkomen aantal. Welk mens 
is er ooit zo beproefd als Job? Niemand. Alleen de 
heilige Zoon van God heeft op het kruis boven zich 
de donkerste wolk zien ontladen. Deze wolk 
veroorzaakte van het middaguur tot drie uur dikke 
duisternis over het gehele land. Gedurende die 
uren van duisternis en verlatenheid droeg Hij onze 
zonden in Zijn lichaam op het kruishout. Daar werd 
Hij tot zonde voor ons gemaakt, zodat Hij tot ons 

kan zeggen, zoals tot Zijn volk: “Ik vaag uw 
overtredingen weg als een nevel en uw zonden als 
een wolk” (Jes. 44:22). Deze wolk, die het 
aangezicht van God verborg en die ons voor 
eeuwig van Hem had moeten verwijderen, zullen 
wij nooit behoeven te kennen. Is dat niet een 
onderwerp van onophoudelijke lof voor onze 
dankbare harten? 

Heel veel wolken versomberen nu onze hemel. Wij 
weten niet precies, hoeveel er zijn in het leven van 
iedere verloste van de Heer, maar Hij weet het. 
Laten wij in deze dagen van verdubbelde 
beproevingen overdenken wat Job heeft geleerd 
toen zijn hemel zwart was, geheel verduisterd door 
donkere wolken.  

Nadat de drie vrienden gesproken hebben om hem 
te veroordelen, neemt Elihu zoon van Baracheël, 
de Buziet uit het geslacht van Ram het woord: “Ik 
ben vol woorden, de geest binnen in mij dringt 
mij” (Job 32:18). Hij spreekt als woorden van God 
en de machtige adem van de Geest bezielt zijn 
woorden. Wat een onderwijzingen door God 
gegeven, door middel van Zijn dienstknecht, in de 
hoofdstukken 32 tot 37. Aan Job wordt nog een 
vraag gesteld: ”Begrijpt gij iets van het zweven der  
wolken?” (Job 37:16). Ongetwijfeld gaat het hier 
allereerst over het domein van de natuurlijke 
dingen. Christus was nog niet verschenen en Job 
bezat de Schrift niet. Wanneer hij de hemel en de 
aarde bekeek, de wonderen van de schepping, dan 
kon hij iets kennen van de goddelijke 
openbaringen. Hij zag het getuigenis van de 
majesteit en de macht van God en ook van Zijn 
trouw en barmhartigheid. Maar de beelden die ons 
hier worden genoemd hebben een diepere 
betekenis. Zij laten ons kijken in de geestelijke 
dingen. 

Kon Job het zweven van de wolken begrijpen? 
Waarom kwam er zo’n  donkere hemel na zulke 
gelukkige dagen? Waarom waren er zeven 
wolken? Job wist niet meer of hij deze uitdrukking 
in letterlijke of in een figuurlijke zin moest 
oppakken. Wij kunnen dat ook niet. Waarom  
moeilijkheden op de weg? Waarom zoveel 
beproevingen die ons schijnen te overstelpen? Wij 
begrijpen dat niet. Maar er blijft een zekerheid over 
voor het geloof. De wolken zijn de wonderwerken 
van Hem, die volmaakt in kennis is. Met een 

ZEVEN ‘WOLKEN’, ZEVEN BEPROEVINGEN 
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volmaakte kennis van wat we zijn en wat we nodig 
hebben, zendt Hij de wolken of jaagt Hij ze weg. In 
het wonderlijke zweven kunnen wij de hand zien 
van Hem die Zich nooit vergist, die ook tot ons 
zegt, net zoals tot Petrus: “Wat ik doe weet u nu 
niet, maar u zult het later verstaan” (Joh 13:7). 

Een wolk die over ons komt en alles verduistert in 
het hart, in huis, in een gemeente, zo’n wolk is 
beladen met water. “Ook bezwaart Hij de wolken 
met water. Hij spreidt zijn lichtende wolken uit” (Job 
37:11). De bedoeling van God is altijd te zegenen. 
Als Hij verootmoedigt en beproeft, doet Hij dat om 
aan het einde goed te doen (zie Deut. 8:16). 
Dezelfde wolk die de harten met droefheid heeft 
vervuld, die misschien tranen heeft gekost, is vol 
met zegen van boven. Laten we nooit vergeten dat 
in de donkerste dagen Hij die wolk met water vult! 
Hoe zal dit water verspreid worden? Zoals Hij het 
alleen zal gebieden. “Het schiet naar alle kanten in 
het rond naar zijn voornemen, om alles wat Hij 
gebiedt te volbrengen op het rond van de 
aarde” (Job 37:12). De wolk gaat voorbij als roede 
of wel in goedheid (Job 37:13). In het eerste geval 
komt het als verwoesting, als kastijding, voor Hem 
een vreemd en ongewoon werk want Hij wil 
zegenen. In het andere geval laten de wolken de 
zegen neerstromen, die in druppels neerdalen (zie 
Job 36:28), een dauw van zegen, een fijne 
doordringende regen, die de aarde vruchtbaar 
maakt en verrijkt. Dan zullen er vruchten rijpen in 
de harten, zoals de aarde die week gemaakt is 
door de weldadige dauw.  “Gij maakt zijn 
omgeploegde aarde dronken; Gij doet ze dalen [in] 
zijn voren; Gij maakt het week door de druppelen; 
Gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar Uwer 
goedheid; en Uw voetstappen druipen van 
vettigheid” (Ps. 65:11-12).  “Mijn leer druipe als een 
regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een 
stofregen op de grasscheutjes, en als druppelen op 
het kruid” (Deut. 32:2).  “Want gelijk de regen en 
de sneeuw van den hemel nederdaalt, en 
derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de 
aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, 
en zaad geve den zaaier, en brood den eter; alzo 
zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, [ook] zijn, 
het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal 
doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig 
zijn [in] hetgeen, waartoe Ik het zende” (Jes. 55:10, 
11). 

Het is dus nodig het Woord te lezen en nog meer 
onze wegen ermee in overeenstemming te 
brengen, want deze regen zal over ons neerdalen 
naar de maat dat wij naar Zijn geboden zullen 
luisteren (zie Deut. 11:13-15, 27). Ze wordt 
verspreid, zodat wij ze kunnen ontvangen (en er 
onze wegen mee in overeenstemming kunnen 
brengen) en ze kunnen inzamelen zonder er iets 
van te verliezen. Daarom vallen de wolken in 
druppels. Niet omdat God de zegen beperkt: het 
woord ‘verzadigd’ aan het eind van vers 15 maakt 
dat wel duidelijk. Zo zal het zijn in de dagen van 
Zijn regering, wanneer Hij, voor wie de koningen 
zich zullen neerbuigen en die alle volken zullen 
dienen “zal neerdalen als de regen op het 
grasland, als de regenbuien, die de aarde 
besproeien” (Ps.72:6). 

Te beginnen met Job 38 richt de Heer zich zelf tot 
Job: “Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, 

opdat een overvloed van water u bedekke?” (Job 
38:34). De mens heeft geen macht – hoe groot en 
machtig hij ook is – om de loop van wolken te 
wijzigen. Dat is een troostende gedachte. 
Misschien zal het “zweven” van de wolken plaats 
vinden op het vurig gebed van de rechtvaardige, 
als dat vragen in overeenstemming is met wat God 
wenst te doen (zie Jak. 5:17-18), maar nooit op 
een direct bevel. Ook de vijand kan alleen 
handelen binnen de strikte grenzen van de 
Goddelijke toelating. Iedere keer is er een 
’alleen’ (zie Job 1:12; 2:6). Nog een vraag wordt 
aan Job voorgelegd. Het is tegelijkertijd een 
aanmoediging voor een beproefd hart. “Wie kan de 
wolken met wijsheid tellen, en wie kan de flessen 
des hemels nederleggen?” (Job 38:37). Wat een 
oneindige genade! Hij heeft de wolken allemaal 
geteld. Wij zouden misschien zeggen: “Het zouden 
er niet zoveel moeten zijn.” Of: “Het is te donker.” 
Waren die zeven wolken voor Job in zijn leven niet 
te veel? Ze zijn allemaal geteld, met wijsheid. Er is 
er niet één zonder noodzaak. Hij is Dezelfde die 
het getal van de sterren telt (zie Ps. 147:4), die ook 
onze schreden telt (Job 14:16; 31:4), ons gaan en 
komen en onze omzwervingen kent (Ps. 56:9), die 
de haren op ons hoofd heeft geteld (Luk.12:7), die 
de wolken telt, die onze hemel verduistert, met 
dezelfde oneindige kracht, dezelfde onpeilbare 
wijsheid, dezelfde onwankelbare liefde! 

In Job 42 lezen we de resultaten van het zweven 
van de wolken. Alle wolken waren in Zijn wijsheid 
geteld. Ze waren beladen met water. Ze lieten over 
de aartsvader een regen van zegen neerdalen, in 
druppels, maar in overvloed. Wat een rijkdommen 
en kennis! Hem werd rijkdom en wijsheid gegeven, 
dwars door een hemel beladen met wolken van 
regen. “Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; 
maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik [mij], en 
ik heb berouw in stof en as” (Job 42:5). Was het 
niet de moeite waard de zeven wolken in zijn 
hemel te hebben gezien, zodat tenslotte hij kan 
zeggen: “Nu zie ik U”? Hij heeft kennis van de 
Persoon van Christus gekregen, dezelfde die de 
drie jonge mannen in de vurige oven ook hadden 
gekregen. “Zie, wij prijzen hen gelukkig die volhard 
hebben. U hebt van de volharding van Job gehoord 
en hebt uit het einde van de Heer gezien dat de 
Heer vol genegenheid en ontfermend is.” (Jac. 
5:11). 

Rijkdom komt uit beproeving voort. “Uit het 
noorden verschijnt goudglans” (Job 37:22). Job 
kan zijn goud tellen als de wind voorbij is, de 
wolken verjaagd zijn en een heldere hemel 
overblijft. Nu ziet hij het schitterende licht. Hem die 
het Ware Licht is. Hij is verrijkt in de kennis van 
Zijn Persoon. Van de zeven wolken blijft alleen de 
rijke zegen over. Het water waarmee de wolken 
beladen waren, is uitgestort in overvloedige 
druppels. “Als zij door het dal der 
moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij Hem tot 
een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk 
overdekken” (Ps. 84:7). 

Laten we het boek Job lezen en overdenken om er 
kostbare bemoedigingen uit te putten, vooral in 
deze donkere tijden. Er is zeker een woord bij dat 
onze gewetens zal aanspreken. Laten we onszelf 
en onze wegen onderzoeken in het licht van dit 
Woord, opdat het water waar de wolken van 
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verzadigd zijn, niet op ons valt als een roede. Dat zou 
een beproeving zijn en geen zegen. Laten we niet 
lijden onder een rechtvaardige straf op ontrouw en 
daardoor de zegen missen, die God ons wil bereiden, 
als Hij de hemelen met wolken bedekt (zie Ps. 147:8). 
Het doel van dit boek is een woord van troost en hoop 
aan allen die geoefend worden door de wolken die Hij 
zendt. Te midden van de droefheid van de 
tegenwoordige tijd, richt Hij de blik naar het ’later’ als 
de vrucht te voorschijn komt (zie Hebr. 12:11). 

Weldra zal de morgen zonder wolken aanbreken. Dan 
zullen er geen wolken meer nodig zijn om de zegen te 
brengen. Het is dan de heerlijke tijd van de regering 
van Hem die een rechtvaardig heerser zal zijn over 
de mensen. “En Hij zal zijn gelijk het licht des 
morgens, [wanneer] de zon opgaat, des morgens 
zonder wolken, [wanneer] van den glans na den 
regen de grasscheutjes uit de aarde [voortkomen]” (2 
Sam. 23:4). Toen David deze woorden sprak, had hij 
Hem voor ogen van Wie in Ezechiël staat: “En Ik, de 
HEERE, zal hun tot een God zijn; en Mijn knecht 
David zal Vorst zijn in het midden van hen. Ik, de 
HEERE, heb het gesproken... ...Gij nu, o Mijn 
schapen, schapen Mijner weide! gij zijt mensen; 
[maar] Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE” (Ez. 
34:24-31). 

Laten we, in afwachting van die dag, waarop de zon 
van de gerechtigheid zal opgaan met genezing onder 
Zijn vleugels, niet op de wolken zien. Maar laten we 
boven de wolken uit, naar Hem zien, die de wolken 
verzadigt met zegen. Ook al wordt alles hoe langer 
hoe donkerder kunnen wij zeker zijn van de liefde van 
de Heer. Deze liefde blijft in al zijn openbaringen 
dezelfde en doet ons hart van vreugde trillen. Als de 
wolken anderen laten treuren, kunnen wij zingen. 

Is het leven soms donker in mijn oog? Gij doet elke 
schaduw verdwijnen, o, heerlijke Heiland. Boven elke 
wolk kan ik uw heerlijkheid zien. Uw blik moedigt mij 
aan, overlaadt mij met geluk. 

Colofon 

De antwoorden op de vragen van pagina 3 zijn als 
volgt: 

1. Herodes (Marc. 6:21) 

2. Slechts viermaal 

3. Lydia, de purperverkoopster (Hand. 16:12-14) 



VAN DE REDACTIE 
Jahweh-Jireh 

Het voorbeeld van Abraham, Gods 
vriend, kan ons telkens weer 
bemoedigen. God voorziet in al onze 
behoeften naar de rijkdom van Zijn 
heerlijkheid (Fil. 4:19). Hij heeft zelfs het 
grootste offer gebracht dat wij nodig 
hadden, het offer van Zijn Zoon, dat 
voorziet in ons eeuwig heil en onze 
eeuwige verlossing. 

God zal erin voorzien 

“Erkent dan, dat zij die op grond van geloof 
zijn, zonen van Abraham zijn” (Gal. 3:7). Op 
grond van deze uitspraak kunnen wij 
Abraham dus 'de vader van de gelovigen' 
noemen. Zijn leven geeft ons de 
opmerkelijke bewijzen van zijn geloof. God 
vroeg hem zijn land, zijn familie, en het huis 
van zijn vader te verlaten om te gaan naar 
een onbekend land. Hij gaf hem beloften 
voor de toekomst. Abram verliet alles. Hij 
leefde als vreemdeling en bijwoner in 
afwachting van de vervulling van Gods 
beloften. De tijd ging voorbij. Hij werd oud en 
God wachtte met de vervulling. Maar 
Abraham twijfelde niet. Hij doorstond in het 
geloof alle beproevingen. De grootste 
beproeving, tevens met een diepe 
typologische betekenis, vinden wij in 
Genesis 22. Deze geschiedenis is een 
wonderlijk voorbeeld van wat het geloof kan 
doen. En ook van de zegeningen die uit zo’n 
geloof kunnen voortkomen.  

Hier zien wij in de eerste plaats algehele 
onderworpenheid aan de wil van God. 
Gehoorzaamheid, hoe groot het offer ook is 
dat God vraagt. Voor Abraham was deze 
gehoorzaamheid absoluut. Hij nam zijn 
enige zoon, die hij liefhad, om hem te 
offeren. Hij nam degene op wie alle beloften 
rustten. Moest hij die beloften nu allemaal 
loslaten? Wat waren de verborgen 
gedachten van Abraham, toen hij op weg 
was naar het land Moria samen met zijn 

zoon? W as het  een t i jde l i jke 
gehoorzaamheid? Lees Hebreeën 11:17-19. 
Toen Izaäk hem vroeg: “Zie, het vuur en het 
mes, maar waar is het lam ten brandoffer?” 
antwoordde Abraham: “God zal Zichzelf een 
lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon”. Hij 
zei niet: Wij zullen erin voorzien, maar: God 
zal in een lam ten brandoffer voorzien!  

Wat een geweldige uitspraak! Want het 
brandoffer van Izaäk, de enige zoon van 
Abraham, is een beeld van het offer dat God 
heeft gebracht in Zijn grote liefde: de 
overgave van Zijn Zoon tot redding van de 
wereld. Hij alleen kon in zo’n offerande 
voorzien, door Zijn Zoon over te geven te 
rechter tijd, en dat voor goddelozen (Rom. 
5:6). Deze gedachte, de Here zal erin 
voorzien, dit vertrouwen van het geloof: dit 
vulde het hart van Abraham. En hij drukte 
dat uit door aan die plaats de naam Jahweh-
Jireh (de Heer zal erin voorzien) te geven. 
Een profetisch woord, toegepast op de 
offerande van Izaäk, als beeld van de 
offerande van de Zoon van God.  

Maar het is ook een woord van geloof, dat 
oneindig kostbaar is voor het hart in de 
tegenwoordige moeilijke tijd, vol onzekerheid 
over de dag van morgen. Als alles 
afgebroken wordt, als alles faalt, en de 
toekomst meer en meer bedreigend is. Laten 
wij in zulke omstandigheden denken aan 
Jahweh-Jireh. Laten wij ook denken aan wat 
de Schrift zegt van Abraham: “Want hij 
verwachtte de stad die de fundamenten 
heeft, waarvan God ontwerper en 
bouwmeester is”. Wat wist hij van die stad? 
Dat weten we niet. Wat betekent die stad 
voor ons? Is dat niet de stad, die neerdaalt 
uit de hemel van God. Als een bruid, die 
voor haar man versierd is? Laten wij 
daarnaar uitzien.  

M. Koechlin 
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“Rechtstreeks” Jaargang 2, Nr. 11 november 2005 

De zonde heeft scheiding gemaakt tussen God en 
de mens. Die kloof kon alleen worden overbrugd 
door middel van een offer waarin God behagen 
vond. Daarom werd in het Oude Testament de 
offerdienst ingesteld bij de tabernakel en de tempel. 
Het bloed van de talloze offerdieren die onder de 
wet werden geofferd, beklemtoonde het principe dat 
de mens slechts tot God kon naderen op grond van 
de dood van een plaatsvervangend offer. ‘Zonder 
bloedstorting is er geen vergeving’, zegt de Schrift 
(Hebr. 9:22). Al deze offeranden wezen in feite 
heen naar het offer van het lichaam van Jezus 
Christus, dat eens voor altijd aan God is geofferd op 
het kruis van Golgota. Zijn volbrachte werk is de 
grondslag waarop wij gered kunnen worden en tot 
God kunnen worden gebracht. Ja, het bloed van 
Christus is door Gods genade van oneindige 
waarde voor ontelbare verloste zondaren. Wij willen 
in dit artikel nadenken over negen aspecten 
daarvan.  

1. Door de zonde zijn wij verontreinigd en bevlekt. 
Daarom is de reiniging door het bloed van Christus 
een absolute noodzaak. Het is het bloed van Jezus 
Christus, Gods Zoon, dat ons reinigt van alle zonde 
(1 Joh. 1:7). Wij zijn van onze zonden en 
ongerechtigheden gewassen in Zijn bloed (Openb. 
1:5). 

2. Daar elke zonde een overtreding is, een misdrijf 
tegenover God, hebben wij ook vergeving nodig. 
Aangezien wij de Schepper van hemel en aarde 
hebben beledigd en Zijn gezag hebben aangetast 
door onze zondige daden, is er een rechtvaardige 
grondslag nodig om vergeving te kunnen 
ontvangen. Die volkomen rechtvaardige grondslag 
is het kostbare bloed van Christus. In Hem hebben 
wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van 
de overtredingen, naar de rijkdom van Gods 
genade (Ef. 1:7). Maar zonder bloedstorting is er 
geen vergeving (Hebr. 9:22).  

3. Maar de zonde heeft de mensheid ook tot 
slavernij gebracht. Wij zijn van nature slaven van de 
zonde en daarom hebben wij behoefte aan 
verlossing, d.w.z. loskoping en bevrijding. Wij 
hebben die ook ontvangen door Christus’ bloed, 
want dat is de prijs die is betaald om ons vrij te 
kopen en ons tot God terug te brengen. Die hoge 
prijs kan alleen door God Zelf naar waarde worden 
geschat, maar als gelovigen zijn wij wel enorm 
dankbaar voor de vrijheid die wij daardoor hebben 
verkregen.  

4. De schuld en de smet van de zonde is weer een 
ander gevolg van de zondeval. Daarom is er ook 
rechtvaardiging noodzakelijk, vrijspraak van zonde 
en schuld. Wij zijn gerechtvaardigd op grond van 

geloof; wij zijn rechtvaardig verklaard door de kracht 
van Christus’ bloed (Rom. 5:1,9). God rekent ons 
onze zonden niet toe. Hij heeft ons vrijgesproken 
van iedere aanklacht; vrij verklaard van schuld en 
straf leven wij nu in Zijn tegenwoordigheid. Dat 
hebben wij eveneens te danken aan de waarde van 
het bloed van Christus, aan Zijn dood en 
opstanding. 

5. Doordat de zonde zijn intrede heeft gedaan in de 
wereld, ligt de hele wereld in de macht van de boze 
(1 Joh. 5:19). Daarom moesten wij voor God apart 
worden gesteld, geheiligd. Deze heiliging konden 
wijzelf niet bewerken, want de overste van deze 
wereld hield ons in zijn greep en geen mens kon 
ons redden. Maar God heeft ons als Zijn kinderen 
voor Zichzelf bestemd. Christus heeft ons getrokken 
uit de tegenwoordige boze wereld. Door heiliging 
van de Geest hebben wij nu deel aan de 
gehoorzaamheid en de besprenkeling met het bloed 
van Jezus Christus (Gal. 1:4; 1 Petr. 1:2). ‘Daarom 
heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het 
volk zou heiligen, buiten de poort geleden’ (Hebr. 
13:12).  

6. De zonde had ook tot gevolg dat wij vijanden van 
God waren geworden, en dus vrede met God 
nodig hadden. Wie kon die vrede tot stand 
brengen? Wie kon verzoening bewerken? Niet dat 
God onze Vijand was; maar wij waren wel vijanden 
van God, haters van God en van onze naaste. Er 
was maar één redmiddel: Christus heeft vrede 
gemaakt door het bloed van Zijn kruis (Kol. 1:20). 
Ieder die Hem aanneemt, ontvangt vrede met God. 

7. Nauw hiermee verbonden is het feit dat de zonde 
ons heeft gescheiden van een heilig God. Alleen 
een leven in Gods nabijheid kan ons echt gelukkig 
maken! De kloof tussen God en de mens kon alleen 
door Christus worden overbrugd. Wij die vroeger 
veraf waren, zijn nu nabij gekomen door het bloed 
van Christus (Ef. 2:13). Hij heeft ons tot God 
gebracht (1 Petr. 3:18).  

8. Bovendien moest ons geweten worden gereinigd 
van dode en van boze werken, om de levende God 
te kunnen dienen (Hebr. 9:14; 10:2,22). Dat 

DE BETEKENIS VAN HET BLOED 

‘(...) daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, 
door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet 

lam, het bloed van Christus’ (1 Petrus 2:18-19). 

 door: L.M. Grant 
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Vraag: Graag zou ik van u willen weten als 
bijbelkenner en uitlegger wat de betekenis is van 
'zegen' en 'zegenen'. L.B. 

Antwoord: Beste Lucas, bedankt voor je mail. Hierbij 
een paar gedachten die van belang zijn voor dit 
onderwerp: 

(1) Allereerst wat de betekenis van het woord 
'zegenen' betreft. De bijbelse zin hiervan is eenvoudig 
als volgt: goede dingen zeggen of spreken van 
iemand. In de eerste hoofdstukken van het boek 
Genesis houdt het zegenen verband met het 
functioneren en het vruchtbaar zijn van mens en dier in 
Gods goede schepping (Gen. 1:22,28; 5:1-2). God 
zegende ook Noach en zijn zonen in de nieuwe wereld 
na de zondvloed en maakte hen vruchtbaar op de 
aarde (Gen. 9:1). Verder is uiteraard de aartsvader 
Abram en zijn nageslacht het voorwerp en het kanaal 
van Gods zegen; in hem zouden zelfs alle geslachten 
van het aardrijk gezegend worden (Gen. 12:1-3). Deze 
belofte is in Christus ook aan ons als gelovigen uit de 
volken in vervulling gegaan.  

(2) Het ‘zegenen’ kan zowel van Gods kant naar de 
mensen toe het geval zijn, maar ook omgekeerd van 
de mens naar God toe — iets dat misschien onze 
verbazing wekt. Zie in dit verband Genesis 9:26 en 
14:18-20 in de Statenvertaling. Melchisedek zegent 
Abram namens God de Allerhoogste, maar hij zegent 
of lofprijst tevens God Zelf voor de verkregen 
verlossing. Hij bemiddelde als priester dus naar twee 
kanten toe. Dit wederkerige zegenen vinden wij ook in 

het Nieuwe Testament, en wel in Efeziërs 1:3, waar de 
gelovigen God ‘zegenen’ (of: ‘lofprijzen’, dus goede 
dingen van Hem zeggen), aangezien Hij ons eerst 
heeft gezegend, namelijk met alle geestelijke zegening 
in de hemelse gewesten. 

(3) Een belangrijk principe in relationeel opzicht is dat 
het mindere altijd wordt gezegend door het meerdere 
(Hebr. 7:7). Uiteindelijk is God natuurlijk de Bron van 
alle zegen. Zo konden de aartsvaders hun zonen 
zegenen (en omgekeerd ook vervloeken, zoals o.a. 
Noach dat deed met zijn kleinzoon), omdat zij namens 
God het kanaal van zegen vormden voor hun 
nageslacht. De vraag hierbij is dus wel steeds: Ben ik 
ook bevoegd om iemand te zegenen? In onze tijd 
neigen veel mensen tot ritualisme en zelfs magie; het 
gevaar om in deze dingen te ontsporen is reëel. Mijns 
inziens moeten wij hiermee voorzichtig zijn en is het 
welgemeende gebed tot God om zegen voor iemand 
anders — eventueel in zijn of haar aanwezigheid — 
reeds voldoende (vgl. Gen. 25:21 SV). 

(4) Naar de buitenwereld toe geldt voor ons als 
christenen verder het principe: 'Zegent wie u 
vervolgen; zegent en vervloekt niet' (Rom. 12:14). Het 
‘zegenen’ staat hier tegenover het uitschelden, of 
kwalijk behandelen van anderen. Het heeft dus ook te 
maken met ons eigen goede gedrag ten opzichte van 
anderen — zelfs al zijn dat onze vijanden. 

Ik hoop dat je hieraan iets hebt. Met broederlijke 
groeten, H. Bouter te Gouda 

REPLY 

PROFETISCH PERSPECTIEF   

De eerste helft van de zeventigste week 

Het begin van de weeën  
vanuit aards gezichtspunt  
(Dan. 9:27a) 

De zegeloordelen  
(Openb. 4 tot 6) 

Inleidende tekenen  
(Matt. 24:4-14; Marc. 13:4-13; 
Luc. 21:8-19) 

De tweede helft van de zeventigste week 

Centrale gebeurtenissen  
(Dan. 9:27b) 

De bazuinoordelen  
(Openb. 7 tot 13) 

De gruwel der verwoesting  
(Matt. 24:15-28; Marc. 13:14-23; 
Luc. 21:20-24) 

Het einde van de zeventigste week 

De laatste geboorteweeën  
vanuit hemels gezichtspunt  
(Dan. 9:27b) 

De schaaloordelen  
(Openb. 14-19) 

De wederkomst  
(Matt. 24:29-31; Marc. 13:24-27; 
Luc. 21:25-28) 

Overzicht van de laatste jaarweek van Daniël 
en parallel met het Nieuwe Testament 

hebben wij eveneens te danken aan het bloed van 
Christus, dat volmaakt in staat is ons te reinigen 
van alle kwaad: van dode godsdienstige werken, 
maar ook van de boze werken die ons van God 
vervreemden (Kol. 1:21).  

9. De zonde heeft de mens ook tot een 
afgodsdienaar gemaakt, die de waarheid van God 
vervangen heeft door de leugen (Rom. 1:18vv.). 
Om een ware aanbidder te kunnen worden en God 

in geest en waarheid te kunnen aanbidden, moest 
de weg tot het hemelse heiligdom worden geopend 
‘door het bloed van Jezus’ (Hebr. 10:19). Slechts 
langs deze nieuwe en levende weg kan een mens 
tot God naderen. Maar wat een verandering dankzij 
de rijke waarde van het bloed van Christus: nu geen 
afgodsdienaar meer te zijn, maar een aanbidder, 
een priester van de levende God! Hoeveel reden 
hebben wij om Hem hiervoor te danken! 
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Wie mag er in het vrederijk binnentreden? 

Welke mensen overleven de holocaust van de tijd 
van de verdrukking? Hoeveel mensen zullen in de 
grote verdrukking omkomen? Daarover bestaan 
geen zekere uitspraken. Het is goed dat we ons bij 
alle overleggingen beperken tot wat God ons in 
zijn woord eenduidig heeft geopenbaard. We 
weten bijvoorbeeld dat na de opname het 
evangelie van het koninkrijk wereldwijd door 
trouwe Joden zal worden verkondigd: ”En dit 
evangelie van het Koninkrijk zal over het hele 
aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor 
alle volken, en dan zal het einde komen” (Matth. 
24:14). 

Maar hoeveel zullen het zijn die de boodschap 
geloven en zich bekeren? We hebben al eerder 
gezien dat de profetieën van de Heer Jezus in 
Mattheüs 24:4-14 betrekking hebben op de tijd na 
de opname van de gemeente. Tot aan de opname 
wordt het evangelie van de genade van God 
(Hand. 20:24) verkondigd, daarna het evangelie 
van het koninkrijk, waarvan we de wezenlijke 
inhoud bijvoorbeeld in Mattheüs 3:1, 2 vinden: “In 
die dagen nu trad Johannes de Doper op en 
predikte in de woestijn van Judéa en zei: Bekeert 
u, want het koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen”. Het koninkrijk was nabij, omdat de 
koning van dit rijk in het midden van zijn volk was 
en op het punt stond het rijk op te richten. 

Dat was toen nog niet mogelijk, omdat Israël zijn 
koning verwierp. In de toekomst wordt datzelfde 
evangelie nog eenmaal verkondigd, dan echter 
niet alleen aan het volk Israël, maar aan alle 
volken wereldwijd; dat wordt door de uitdrukking 
”over het hele aardrijk” versterkt. Dan zal het rijk 
met macht en grote heerlijkheid opgericht worden; 
God zal alle vijanden aan Christus’ voeten leggen. 

Wat bedoelde de Heer toen Hij zei: „Dan zal het 
einde komen“? Ik denk dat “het einde” betrekking 
heeft op de tijd die in de daaropvolgende verzen 
vanaf Mattheüs 24:15 beschreven wordt, namelijk 
de tijd van de grote verdrukking, waarop een 
nieuw begin volgt. Opmerkelijk is, dat Daniël het 
gedeelte in hoofdstuk 11:40-45 met de volgende 
woorden inleidt: “Maar in de eindtijd”.  Dan 
beschrijft hij de gebeurtenissen die direct aan het 
vrederijk voorafgaan. 

De mensen die in deze tijd leven, kunnen het 
evangelie van het koninkrijk alleen aannemen als 
zij hun zonden belijden. Vele mensen zullen echter 
tot berouw en bekering komen. Daardoor krijgen 
ze deel aan de gevolgen van het verlossingswerk 
van Jezus Christus. We vinden een beschrijving 
van deze mensen in Openbaring 7. Allereerst is 
daar sprake van 144.000 verzegelden – dat zijn de 
gelovigen uit het volk Israël. Daarna wordt een 
grote volksmenigte genoemd, die niemand kan 

tellen. Zij komen uit de grote verdrukking en gaan 
levend het vrederijk binnen. Daarnaast zijn er vele 
gelovige martelaars uit Israël en uit de volken. Zij 
worden echter in vergelijking met de gelovigen die 
levend het vrederijk binnengaan, niet benadeeld, 
want ze worden aan het begin van het rijk 
opgewekt (Op. 20:4-6). 

We willen ons nu wat meer met Openbaring 7 
bezighouden. Dit hoofdstuk is een tussenvoeging 
en wel tussen de beschrijving van de oordelen van 
de zegels en de oordelen van de bazuinen. Zoals 
we al eerder hebben gezien, bevinden we ons in 
de tijd gezien met dit hoofdstuk in het midden van 
de 70ste jaarweek van Daniël. In de eerste 3 ½ 
jaar zijn veel mensen door grote catastrofen 
weggevaagd en gedurende deze tijd is ook het 
evangelie van het koninkrijk wereldwijd 
verkondigd. Hier vinden we nu de mensen die zich 
in deze tijd hebben bekeerd. Dan toont de Geest 
van God ons welke mensen door de oordelen van 
de laatste 3 ½ jaar heen bewaard worden. Voordat 
de winden over de aarde komen – zij worden door 
vier engelen vastgehouden – komt een engel van 
de zonsopgang en roept de vier engelen toe dat 
de knechten van God verzegeld moeten worden. 

Johannes hoort het getal van de verzegelden: 
144.000, en wel uit de 12 stammen van Israël 
telkens 12.000. Het gaat hierbij dus om de 
gelovigen uit het volk Israël. Ongetwijfeld hebben 
deze getallen een symbolische betekenis. 
Opvallend is dat de stammen Efraïm en Dan in 
deze opsomming ontbreken. Misschien komt dat, 
doordat deze stammen zich in het bijzonder met 
afgodendienst in verbinding hebben gesteld. In 
ieder geval was het de stam Dan die de 
afgodendienst in Israël heeft ingevoerd (vgl. Richt. 
18); later was het centrum van de afgodendienst in 
Dan (1 Kon. 12:29, 30). Het ontbreken van de 
namen betekent niet dat er geen mensen uit deze 
beide stammen in het vrederijk zullen ingaan, want 
beide stammen worden in Ezechiël 48 genoemd, 
waar het over de verdeling van het land Israël in 
het vrederijk gaat. 

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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DE SAMENKOMST EN DE 
WEDERKOMST 

Het Griekse woord episunagoogè komt slechts 
twee keer in het Nieuwe Testament voor. Het 
duidt beide keren een samenkomst aan: de ene 
keer een ‘gewone’ christelijke samenkomst 
zoals velen die regelmatig meemaken,  de 
andere keer slaat het op een unieke, echt 
eenmalige samenkomst die nog niet heeft 
plaatsgevonden. Als beide met het zelfde 
Griekse woord worden aangeduid, moet er wel 
verband tussen beide zijn. We gaan proberen 
dit te ontdekken. 

De samenkomst 

‘Laten wij onze eigen bijeenkomst (Gr. 
episunagoogè) niet verzuimen, zoals sommigen 
gewoon zijn, maar [elkaar] vermanen en dat 
zoveel temeer naarmate u de dag ziet 
naderen’ (Hebr. 10:25). Eigenlijk is deze bekende 
tekst deel van een grotere zin, die in vers 23 
begint. Letterlijk vertaald luidt de hele zin in 
schematische weergave als volgt:  

1)   ‘Laten wij de belijdenis van de hoop 
onwankelbaar vasthouden (want Hij die beloofd 
heeft, is getrouw), en  

2)   laten wij op elkaar acht geven tot aanvuring 
van liefde en goede werken,  
2a)  niet verzuimend de bijeenkomst van 

onszelf, zoals sommigen de gewoonte 
hebben,  

2b)  maar [elkaar] vermanend 
en dat zoveel temeer naarmate u de dag ziet 
naderen’.  

In deze weergave wordt zichtbaar dat er twee 
hoofdzinnen zijn die beide een aansporing 
bevatten, namelijk 1) en 2), en dat hoofdzin 2) 
geconcretiseerd wordt in 2a) en 2b). In gewoon 
Nederlands: de aansporing op elkaar acht te 
geven tot aanvuring van liefde en goede werken is 
de hoofdgedachte. Hoe maken we dat concreet? 
Door niet, zoals sommigen, de samenkomst te 
verzuimen, maar door elkaar te vermanen. Gelet 
op de balans die 2b) met 2a) vormt (‘niet … 
maar’), is er veel te zeggen voor de gedachte dat 
het ‘maar [elkaar] vermanend’ in de samenkomst 

van de gelovigen plaatsvindt – en wel in de 
samenkomst tot opbouw, vermaning en 
vertroosting als beschreven in 1 Korinthe 14:3,26. 
In Hebreeën 10:25 wordt er door de geïnspireerde 
schrijver aan toegevoegd ‘en dat zoveel temeer 
naarmate u de dag ziet naderen’. De gedachte is 
duidelijk: de tijd is kort. Ons vasthouden van de 
belijdenis van de hoop wordt zichtbaar in de mate 
waarin we, gest imuleerd door onze 
samenkomsten, in ons gewone leven van nu laten 
zien dat we zeker weten dat er een dag komt 
waarop alles aan het licht gebracht zal worden; 
(vgl. 1 Kor. 3:13). 

De wederkomst 

In 2 Thessalonica 2:1 spreekt Paulus over ‘de 
komst van onze Heer Jezus en onze 
bijeenvergadering tot Hem’. Uit het feit dat deze 
woordgroep slechts door één lidwoord wordt 
voorafgegaan, blijkt dat het om de komst van de 
Heer gaat die als doel heeft ons tot Hem ‘bijeen te 
vergaderen’, oftewel om de opname van de 
Gemeente; het woordje ‘en’ (Gr. kai) is hier 
explicatief (verklarend). Voor ‘bijeenvergadering’ 
wordt, zoals al op gemerkt, het zelfde woord 
gebruikt als ‘bijeenkomst’ in Hebreeën 10:25. Is 
dat niet iets heel moois? Als de Heer Jezus komt 
om ons te halen, gaat het ten diepste om Hem: het 
zal onze bijeenvergadering tot Hem zijn. Wat een 
unieke bijeenkomst! Het zal tegelijkertijd een 
bijzondere én een gemeentelijke samenkomst zijn. 
Het zal een bijzondere samenkomst zijn in die zin 
dat hij slechts eenmaal zal plaatsvinden - op 
zichzelf is dat ook een ernstige gedachte: voor wie 
hem mist, is er geen hoop meer! En het zal een 
gemeentelijke samenkomst zijn in die zin dat de 
héle wereldwijde Gemeente erbij zal zijn. Geen 
enkele gelovige zal die samenkomst kunnen 
verzuimen. De redenen waarom wij de 
samenkomst wel eens verzuimen (ziekte, 
werkzaamheden, of iets waarvoor we zelf gekozen 
hebben…), zullen er dan niet zijn. Zelfs de dood 
zal geen verhindering vormen om bij die 
samenkomst aanwezig te zijn, want ‘de doden in 
Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, 
de levenden die overblijven, samen met hen in 
wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in 
[de] lucht; en zó zullen wij altijd met [de] Heer 
zijn’ (1 Thess. 4:16,17). 

Zou het niet zo moeten zijn dat ook onze eigen, op 
aarde plaatsvindende samenkomsten iedere keer 
weer een ‘bijeenvergadering tot Hém’ zijn, waarin 
het echt om de Heer Jezus gaat, zodat we, juist 
door Hem te eren en Hem tot ons te laten spreken, 
Zijn tegenwoordigheid en zegen ervaren? Dan 
zien we, samen met Hem, in én buiten de 
samenkomsten uit naar het moment dat Hij ons 
voor altijd bij Zichzelf zal brengen, en verwachten 
we Zijn komst met volharding! 
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Gerard Kramer 



DAVID TOT KONING GEZALFD.  
DAVID BIJ SAUL 
1 Samuël 16 
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De Heer moet Samuël tot de orde roepen in zijn 
verdriet over Saul. Wat kan het moeilijk zijn om te 
aanvaarden dat God iets doet wat zo tegen onze 
gevoelens ingaat. Ook Samuël was niets 
menselijks vreemd. Maar God neemt nooit iets of 
iemand weg zonder reden. Hij wil er iets of 
iemand anders voor in de plaats geven waarvan 
Hij zegt: ‘Dat is mijn keus’. En dan mag ik erop 
rekenen dat het meer dan goed zal maken wat 
Hij heeft weggenomen.  

In het geval van Saul heeft deze dat aan zichzelf 
te danken. De keus van het volk wordt terzijde 
gesteld. Nu komt de keus van de Heer. Samuël 
moet zijn hoorn met olie vullen en de man gaan 
zalven die de Heer heeft uitgezocht. Samuël is 
bang om de opdracht van de Heer uit te voeren. 
De Heer gaat daar niet op in. Hij moet naar 
Bethlehem met een offer. In verbinding met het 
offer moet hij een van de zonen van Isaï tot 
koning zalven. Het offer doet denken aan de 
Heer Jezus en zijn werk op het kruis. Het 
koningschap naar de gedachten van God is 
alleen mogelijk doordat de Heer Jezus alles wat 
de eerste koning heeft verdorven, heeft 
goedgemaakt.  

In Bethlehem gekomen wordt Samuël door bange 
inwoners ontvangen. Samuël op bezoek betekent 
dat er iets aan de hand is. Hij is de profeet van 
God. Het geweten van het volk is niet rustig. 
Samuël wijst op het offer dat hij bij zich heeft en 
nodigt Isaï en zijn zonen tot de offermaaltijd. 
Eliab komt voorbij. Dit moet hem zijn, denkt 
Samuël. Dat komt omdat hij nog steeds het beeld 
van Saul voor zich heeft. Het moet, denkt 
Samuël, toch iemand zijn die op Saul lijkt. Nog 
heeft Samuël de les niet geleerd. Hoe langzaam 
dringt het ook tot mij door, dat de Heer niet 
aanziet wat voor ogen is, maar dat Hij het hart 
aanziet.  

Aan Samuëls oog trekken zeven zonen van Isaï 
voorbij. Telkens moet hij zeggen: deze heeft de 
HERE niet verkoren. Als alle heerlijkheid van het 
vlees voorbij is, vraagt hij of er nog iemand is. O, 
ja, er is er nog een, maar die is bij de schapen. 
De vergeten David wordt opgehaald en gezalfd. 
Hij, die niet in tel is bij de familie, maar trouw zijn 
zorgende taak vervult voor weerloze schapen, is 
de man naar Gods hart. David is in veel 
opzichten, naast een falend mens, een prachtige 
heenwijzing naar de Heer Jezus.  

Na zijn zalving grijpt de Geest des HEREN hem 
aan. Tegelijk wijkt de Geest van Saul en komt er 
een boze geest van de Heer over hem. Saul is 
nooit een gelovige geweest. Dat de Geest des 
HEREN toch wel eens over hem kwam geeft aan 
dat God hem wilde gebruiken. Op dezelfde wijze 
kwam de Geest des HEREN over een Bileam.  

De knechten van Saul doen een voorstel om hem 
verlichting te geven van zijn angsten die het 
gevolg zijn van de boze geest. Weer gaat, zoals 
zo vaak, het initiatief van zijn knechten uit. Een 
van hen kent David. Hij geeft in vers 18 een 
prachtige beschrijving van hem, die van 
toepassing is op de Heer Jezus. Het was bekend 
wat voor jongen David was. Dan zorgt God 
ervoor dat David bij Saul aan het hof komt.  

Het is alsof God door deze daad Saul een laatste 
kans geeft om zich tot God te bekeren. En Saul 
gaat van David houden. Helaas houdt hij van 
David, zoals zoveel mensen van de Heer Jezus 
houden. Zolang ze verlichting van hun angsten 
en andere nare dingen krijgen, is Hij in hun leven 
een welkome Gast. Maar zodra ze gaan merken 
dat Hij in hun leven de eerste plaats behoort te 
hebben, dat het eigen ‘ik’ van de troon moet en 
dat Hij alle gezag in handen moet hebben, wordt 
Hij verdreven, net zoals Saul met David zal gaan 
doen. 

Lees nu nog een keer 1 Samuël 16.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen: 

Heer, dank U dat U altijd iets beters in de plaats 
geeft voor wat U wegneemt. Ik geef U graag de 
eerste plaats in mijn leven. 

Ger de Koning 

“De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar  
de HERE ziet het hart aan” (1 Samuël 16 vers 7). 



VAN DE WERKVLOER 
 

EEN CONFRONTATIE OP DE MARKT 
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Conflicten horen bij het leven. Wij komen onvermijdelijk 
situaties tegen die de heftige emotie van boosheid in ons 
kunnen oproepen. Iedereen ondergaat dat van tijd tot tijd. 
Het is waar dat de Schrift zegt: ‘Alle bitterheid, 
gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden 
gebannen’ (Ef. 4:31). Dit zijn de ongerechtvaardigde 
uitingen van boosheid. Iemand zonder zelfbeheersing is 
als ‘een stad met omvergehaalde muren’. Hij denkt dat 
hij sterk is, maar is in feite zwak. ‘Een zacht antwoord 
keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt 
de toorn op’ (Spr. 15:1). De manier waarop je soms 
dingen zegt, de toon van je stem, kunnen enorm veel 
schade aanrichten in het leven van een ander. In 
Efeziërs 4 zegt Paulus dat we de zon niet moeten laten 
ondergaan over een opwelling van toorn, en de duivel 
geen voet moeten geven. Hij citeert hier Psalm 4: ‘Weest 
toornig, maar zondigt niet’ (Ps. 4:5). 

Het boek Spreuken geeft waardevolle inzichten als het 
gaat om toorn of grimmigheid. In Spreuken 14:29 staat: 
‘De lankmoedige is groot van verstand; maar die haastig 
is van gemoed, verheft de dwaasheid’. Lees ook Prediker 
7:9: ‘Zijt niet haastig in uw geest om te toornen; want de 
toorn rust in de boezem der dwazen’. En Spreuken 
22:24: ‘Vergezelschapt u niet met een grammoedige, en 
ga niet om met een zeer grimmig mens’ (SV). 

Op de markt vraag ik aan de mensen die voorbij lopen: 
‘Mag ik u dit kaartje aanbieden? Het is een blijde 
boodschap, het gaat over de Heer Jezus’. Soms krijg ik 
het antwoord terug: ‘Mooie boodschap!’ Of: ‘Waarom val 
je mensen lastig met je godsdienst? Ik kan mijn eigen 
boontjes wel doppen. Ik val jou toch ook niet lastig?’ In 
deze situaties probeer ik altijd vriendelijk te blijven en 
door te gaan met anderen over het evangelie. 

De woedeuitbarsting van een wat oudere man zal ik niet 
zo gauw vergeten. Hij zag er vriendelijk uit. Droeg een 
net grijs pak met een stropdas. Ik vroeg hem of ik hem 
een kaartje met een evangelieboodschap mocht 
aanbieden. Hij bleef eerst een tijdje voor me staan 
zonder iets te zeggen. Ik bleef het kaartje vóór hem 
houden, met de tekst erop: ‘Laat u met God verzoenen’. 
Woedend griste hij het kaartje uit mijn hand, scheurde 
het doormidden, verkreukelde het en stak het in zijn zak. 
Luid riep hij: ‘Zorg jij nou maar voor je eigen zaken. Ik 
bemoei me wel met de mijne. Ik heb echt geen behoefte 
aan die opdringerige godsdienst van jou, laat mij met 
rust’. Ik kon niet nalaten tegen hem te zeggen: ‘Ware rust 
is alleen te vinden bij de Heer Jezus. Wanneer u bereid 
bent de zonden te belijden, dan is God getrouw en 
rechtvaardig om ook uw zonden te vergeven en u te 
reinigen van alle ongerechtigheid. U zult dan rust kunnen 
ontvangen voor uw geweten’. De man antwoordde: ‘Ik 
heb in mijn leven nog nooit gezondigd’, en liep weg. 

Dit gaf mij aanleiding om het gedeelte uit Romeinen 
3:10-18 luid te prediken op de markt: ‘Er is geen 
rechtvaardige, ook niet een; er is niemand die verstandig 
is; er is niemand die God zoekt; allen zijn zij afgeweken; 
samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die 
goed doet, er is er zelfs niet een; hun keel is een open 
graf; met hun tongen plegen zij bedrog; addergif is onder 
hun lippen; hun mond is vol vervloeking en bitterheid; 

hun voeten zijn snel om 
bloed te vergieten; 
vernieling en ellende is 
op hun wegen; en de weg 
van de vrede hebben zij 
niet gekend; geen vrees 
voor God staat hun voor 
ogen. Nu weten wij, dat al 
wat de wet zegt, zij dat 
spreekt tot hen die onder 
de wet zijn, opdat elke 
mond wordt gestopt en 

de hele wereld strafschuldig wordt voor God’. 

De man die wegliep, stond op de hoek van de markt naar 
mij te luisteren en kwam woedend en luidruchtig op mij af 
en zei: ‘U maakt mij tot een leugenaar, daar ben ik niet 
van gediend’. Ik probeerde me zo kalm mogelijk te 
houden en vertelde hem dat de Bijbel, Gods Woord, de 
waarheid is, en dat het de enige waarheid en richtsnoer 
in het leven is. Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor 
mij, voor alle mensen. Nogal luid beweerde hij dat hij nog 
nooit had gezondigd, en dat ik dit maar voor waar moest 
aannemen. Daarop kon ik alleen nog maar antwoorden: 
‘Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is niet in ons’ (1 Joh.1:8). Ik zag 
zijn gezicht helemaal vertrekken en hij begon behoorlijk 
agressief met zijn tas naar mij te slaan, en schold mij uit 
voor lasteraar. Enkele marktkooplieden kwamen 
aanlopen en probeerden hem te kalmeren. Uiteindelijk 
duwden ze deze man van mij weg. Hij riep me toch nog 
na, dat hij er werk van zou maken.  

Ik moest even uitblazen op de trap van het gemeentehuis 
en vond de hele situatie een beetje gênant, maar al 
biddend tot de Heer kwam er weer rust. Ik besloot toch 
nog een half uurtje te blijven folderen en te getuigen. Een 
van de standhouders kwam mij later een beker koffie 
brengen; hij vertelde dat hij alles gezien en gehoord had. 
Hij wilde er nu toch meer van weten. Hij vond ook dat 
deze man zich onbehoorlijk had gedragen. Ik mocht deze 
standhouder vertellen dat het evangelie confronterend is, 
omdat het onze verloren toestand aan het licht brengt. Ik 
mocht hem ook vertellen wat bekering betekent: U 
afkeren - of omkeren - van de slechte, boze, dingen; van 
de zonde. Dat 'omkeren' noodzakelijk is, omdat we op de 
verkeerde weg waren of zijn. We volgden niet de weg die 
God ons voorhield, integendeel: we gingen onze eigen 
weg. De Bijbel zegt hierover in Jesaja 53:6: ‘Wij allen 
dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder tot zijn 
eigen weg’. Ik zei hem dat dit ook de reden was dat ik 
mag en wil getuigen van het grote werk van de Heer 
Jezus, die gekomen is om zondaren te redden. Dit is de 
blijde boodschap, die mensen zoals u en ik nodig 
hebben. Ik gaf hem het kaartje met de boodschap: ‘Laat 
u met God verzoenen’, en het kleine boekje over 
innerlijke rust en vrede. 

“Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als 
het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus: 
Laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde 
gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in 
Hem” (2 Kor. 5:20-21). 

John Bax 

‘Hij werd mishandeld, maar Hij liet Zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als 
een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn 

scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open’ (Jes. 53:7). 
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Ga uit uw land 

Genesis 12 vermeldt de roeping van Abraham: ‘De 
Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw 
maagdschap en uit uws vaders huis naar het land 
dat Ik u wijzen zal’ (Gen.12:1). De Here had grote 
plannen met Abraham: Hij zou hem tot een groot 
volk maken, en hem zegenen, en zijn naam groot 
maken, en hij zou tot een zegen zijn. De Here zou 
zegenen wie hem zegende, en wie hem vervloekte 
zou Hij vervloeken, en met hem zouden alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden 
(Gen. 12:2,3). Toen ging Abram, zoals de Here tot 
hem gesproken had (Gen 12:4). Door het geloof 
gehoorzaamde Abraham, om uit te gaan naar de 
plaats die hij als erfdeel zou ontvangen; en hij ging 
uit zonder te weten waar hij zou komen (Hebr. 
11:8).  

Als God ons roept, doet Hij dat omdat Hij een plan 
heeft met ons leven. Hij heeft ons niet uit de 
duisternis tot Zijn wonderbaar licht geroepen om nu 
maar achterover te gaan leunen. Nee, Hij heeft ons 
met een doel geroepen. Onze roeping bestaat uit 
een ‘tot’ en een ‘opdat’. We zijn geroepen tot zijn 
wonderbaar licht, opdat we de deugden 
verkondigen van Hem die ons uit de duisternis 
heeft geroepen (1 Petr. 2:9). God is getrouw, door 
Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn 
Zoon Jezus Christus onze Heer (1 Kor. 1:9). Zo 
zijn er nog meer Schriftplaatsen op te noemen die 
duidelijk maken dat aan onze roeping een kaartje 
hangt waarop vermeld staat waarom en/of waartoe 
we geroepen zijn.  

Abrahams roeping was heel persoonlijk, zoals élke 
roeping persoonlijk is. Paulus maakt dit in 1 
Korinthe 7 nog eens duidelijk als hij zegt: ‘Zoals 
God ieder geroepen heeft, zo moet hij 
wandelen’ (vs. 17b). Net als Abraham hoort 
iemand op een gegeven moment de roepstem van 
God. Dit is voor ieder heel persoonlijk, en het kan 
voor ieder ook heel verschillend zijn. Ben je als 
Jood besneden, laat je besnijdenis dan niet 
(operatief) ongedaan maken. Voor God is het 
besneden of onbesneden zijn niet doorslaggevend. 
Wat God belangrijk vindt, is dat je gehoorzaam 
bent aan Zijn Woord (1 Kor. 7:18-20). Besneden, 
onbesneden, slaaf, vrije, man, vrouw etc. Je 
oorsprong of situatie maakt voor God niets uit. 
Iedere ware gelovige is persoonlijk voor een prijs 
gekocht en behoort Christus toe. Laat ieder bij God 
blijven in de [staat] waarin hij geroepen is (1 Kor. 
7:21-24).  

De staat waarin we geroepen zijn is dus niet 
bepalend. Wat wél belangrijk is dat we 
gehoorzaam zijn aan de stem die ons roept. 
Abraham ging toen de Here hem riep. Toen de 
engel van [de] Heer Filippus riep, stond hij op en 
ging (Hand. 8:26,27). Toen Ananias door de Heer 
geroepen werd om naar Saulus te gaan, ging hij 

(Hand. 9:10-17). Allemaal voorbeelden van 
gelovigen die gehoorzaam waren aan de roepstem 
die tot hen kwam. De een wordt als een Abraham 
geroepen om huis en haard te verlaten en naar 
een ander land te emigreren. De ander kan als een 
Filippus dichter bij huis blijven, maar moet soms 
afdalen naar een woeste plaats om aan een 
zoekende ziel Jezus te verkondigen: de Goede 
Herder die als een lam naar de slachting werd 
geleid om voor onze zonden te sterven. Een ander 
kan als Ananias nog dichter bij huis blijven; hij kan 
een blokje om worden gestuurd om iemand de 
ogen te openen. Hoe staat het met jou, heb jij de 
stem van de Heer al gehoord?  

Misschien ben je nog jong in het geloof en herken 
je de stem van de Heer niet direct. Dit was ook het 
geval bij de roeping van Samuël (1 Sam. 3). Toen 
de Here Samuël riep, reageerde deze onmiddellijk 
met de woorden: ‘Hier ben ik’ ( 1 Sam. 3:4). Hij 
was de stem die hij hoorde niet ongehoorzaam. Hij 
meende dat Eli, de hogepriester, hem geroepen 
had. Hij ging dus snel naar Eli en zei: Hier ben ik, u 
hebt mij immers geroepen (vs. 5). Maar deze zei: 
Ik heb niet geroepen, leg je weer neer. Zo gezegd, 
zo gedaan. Samuel ging weer liggen, maar de 
Here riep Samuël opnieuw. Toen stond Samuël op, 
ging naar Eli, maar die zei: Ik heb je niet geroepen; 
leg je weer neer. Hetzelfde liedje! En de Here riep 
Samuël nog eens, voor de derde maal. Toen stond 
hij op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt mij 
immers geroepen. Toen begreep Eli, dat de Here 
de jongen riep (vs. 8).  

Pas na drie keer ging er bij Eli een lichtje branden! 
Het was Samuël niet kwalijk te nemen dat hij de 
stem van de Here (nog) niet herkende. Eli, een 
ervaren priester, had echter beter moeten weten. 
Slaap maar verder, Eli! Eli had voor de Here in 
feite afgedaan, voortaan richtte de Here zich tot 
Samuël. Hij was door de Here als profeet, richter 
en priester geroepen (1 Sam. 3:20; 7:6,9,15).  

WEES GEEN MEELOPER 
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De geschiedenis van Abraham en Lot in Genesis 12 en 13 

Peter Cuijpers 
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Misschien is voor jou nog niet meteen duidelijk 
waartoe de Heer jou roept. Als je meent de stem 
van de Heer te horen en je twijfelt, schroom dan 
niet om een oude(re) broeder of zuster aan te 
klampen. Jozua was in de leerschool van Mozes, 
Samuël was in de leerschool van Eli, Elisa was in 
de leerschool van Elia, Timotheüs en Titus waren 
in de leerschool van Paulus! Oude(re) en ervaren 
broeders of zusters kunnen je leren hoe je de stem 
van de Heer kunt verstaan. Het zou fijn zijn als in 
één keer duidelijk wordt dat het de Heer is die jou 
roept voor een bepaalde taak. Als de tijd er rijp 
voor is en Hij merkt dat je gehoorzaam en 
bereidwillig bent, zal Hij blijven roepen. Daarom, 
als eenmaal duidelijk is dat het de stem van de 
Heer is, zeg dan: Spreek, want Uw knecht hoort (1 
Sam. 3:10). Of zoals Paulus: Wat moet ik doen, 
Heer? (Hand. 22:10). Dan zal de Heer je wel 
duidelijk maken welke richting Hij met je op wil 
(Hand. 22:10-16). 

En Lot ging met hem  

We hebben stil gestaan bij de roeping van 
Abraham. Toen Abraham, na een tussenstop, uit 
Haran vertrok, ging hij niet alleen: ‘Lot ging met 
hem’ (Gen. 12:4). Lot was de zoon van Haran, de 
broer van Abraham. In de plaats die naar Haran 
genoemd was, woonde Abraham totdat zijn vader 
Terach gestorven was. Abraham was door de Here 
als ‘eenling’ geroepen (Jes. 51:2). Het was nooit de 
bedoeling van de Here geweest dat Terach en Lot 
met Abraham zouden meetrekken. Abraham moest 
uit zijns vaders huis gaan, en niet zijns vaders huis 
meenemen! Durfde Abraham deze grote stap in 
het geloof niet alleen te maken? Had zijn vader op 
hem ingesproken, toen hij alleen wilde vertrekken? 
Hoe het ook zij, doordat Abraham niet volledig 
gehoorzaam was aan zijn roeping, verspilde hij 
kostbare jaren in Haran. En dat niet alleen: Lot zat 
als een blok aan zijn been! Dit alles doordat hij zijn 
vader Terach de touwtjes in handen had gegeven 
(Gen. 11:31).  

Wat kunnen we hieruit leren? Gedeeltelijke 
gehoorzaamheid aan Gods Woord staat onze 
roeping of geestelijke vooruitgang in de weg. 
Abraham vertrok wel uit Ur, maar strandde 
halverwege in Haran. Als hij had gedaan wat de 
Here hem had opgedragen, zou hij vele jaren 
eerder in Kanaän zijn aangekomen; dáár waar de 
Here hem wilde hebben. Familie kan dus een 
verhindering zijn om volledig aan onze roeping te 
voldoen (zie Matth. 8:21,22; 10:37). Vader Terach 

wilde wel een stuk met Abraham mee, maar niet 
verder dan Haran. Daar strandde het schip! En 
toen Abraham na vele verloren jaren verder trok, 
zat hij met Lot in hetzelfde schuitje. Tot driemaal 
toe lezen we dat Lot met Abraham meeging (Gen. 
12:4; 13:1,15). Lot was een meeloper! 

We kunnen ons door medegelovigen lange tijd op 
sleeptouw laten nemen, maar vroeg of laat komt 
het moment dat we losgemaakt worden; dat we op 
eigen benen moeten staan. Dat moment was voor 
Lot aangebroken bij Bethel (‘huis van God’), bij de 
plaats van het altaar dat Abraham vroeger 
gemaakt had (Gen. 13:3,4). Het altaar spreekt van 
het kruis waar de Heer Jezus voor ons is 
gestorven. Het kan zijn dat we jaren met onze 
ouders meegaan naar de samenkomsten, maar er 
komt een moment in ons leven dat we zélf een 
keuze moeten maken voor de Heer Jezus. Bij het 
kruis moeten keuzes gemaakt worden. De een 
kiest voor de Heer, en de ander wijst hem af (vgl. 
Luk. 23:39-43). Heb jij al een keuze voor Hem 
gemaakt? 

In Lukas 14:25vv. zien we hoe vele menigten met 
de Heer Jezus meegingen. Net als Lot waren het 
meelopers. Op een gegeven moment keerde de 
Heer Jezus zich om en zei tot hen: ‘Als iemand tot 
Mij komt en niet haat zijn vader en zijn moeder, zijn 
vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters, ja, 
zelfs ook zijn eigen leven, kan hij mijn discipel niet 
zijn. Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij komt, 
kan mijn discipel niet zijn. Zo kan dan ieder van u, 
die niet afscheid neemt van al zijn bezittingen, mijn 
discipel niet zijn’. De Heer Jezus wil geen 
meelopers in zijn gevolg, maar discipelen; mensen 
die er alles voor over hebben om Hem te volgen. 
Mensen die niet terugschrikken voor het kruis, dat 
spreekt van verwerping en lijden. Zullen we ook 
niet vergeten te bidden voor onze vervolgde 
broeders en zusters, voor wie dit allemaal heel 
dichtbij komt? 

Bij het altaar bij Bethel vond een scheiding der 
geesten plaats. Het land liet niet toe, dat zij 
tezamen bleven wonen, want hun have was talrijk, 
zodat zij niet tezamen konden wonen (Gen 13:6). 
Hier staat dat ‘het land’ niet toeliet dat zij tezamen 
bleven wonen. We kunnen rustig zeggen dat de 
Hére het niet toeliet dat zij tezamen bleven wonen. 
God had een plan met Abraham, en in dit plan was 
geen rol weggelegd voor Lot. We hebben er al aan 
gedacht dat de Here Abraham als eenling had 
geroepen (Jes. 51:2). Het was nooit de bedoeling 
van de Here geweest dat Lot met Abraham zou 
meetrekken.  

De Heer Jezus roept ons heel persoonlijk op om 
Hem te volgen: ‘Volg jij Mij’ (Joh. 21:23). De Heer 
ging met Petrus een andere weg dan met 
Johannes. Dat neemt niet weg dat zij beiden voor 
een tijd gezamenlijk optrokken (vgl. Hand. 3:1vv; 
4:1vv). Later scheidden zich hun wegen, en ging 
ieder zijn weg met de Heer. Zo liet de Here ook toe 
dat Lot een tijd lang met Abraham meetrok, maar 
Hij gebruikte de have (het vee) en het land om een 
scheiding tussen deze twee te bewerkstelligen.  ..
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Alleen voor 
mannen (misschien niet) 
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Je bent na een lange rit bijna thuis, maar wat is dat hier?   
Een snelheidscamera?? Net op tijd zie je het 
grimmige grijze gevaarte tussen de struiken staan. Je 
voet schiet naar de rem en je tong schiet op de 
overheid…  WWJD (afkorting voor ‘What would Jesus 
do?’ Wat zou Jezus doen?) 

Eindelijk ben je uit de file. Hé hé, wat een ellende was 
dat! Nu even gassen! Grandioos, wat accelereert die 
wagen toch geweldig en een wegligg…. Oei, wat moet 
die ‘slak’ nu op mijn linker weghelft?! ‘Kérel maak dat je 
wegkomt!’ Of is ‘t een dame? Dat kan ik niet zien. Wèl 
kan ik met gemak het onderschrift van z’n nummerbord 
lezen….  WWJD? 

Druilerige dag motregen, mist – of allebei? Alles is nat, 
de straat, de auto’s, ook de voetgangers op de zebra die 
onder hun paraplu voor je bumper langs benen. Tja, zo 
hebben ook voetgangers hun rechten… Groen! 
Vanochtend ben ik laat en het schiet maar niet op. 
Alweer oranje…gas!! En…dan rood… ‘Krijg het heen en 
weer!’ Niemand te zien en hier staat geen 
roodlichtcamera…  WWJD? 

Bloedheet vandaag, vooral in de auto. Effe wat te 
drinken halen bij dit tankstation. Verrukkelijke verfrissing, 
alleen te gauw op. H’m, ‘k blijf niet rijden met dat lege 
blikje. ‘t Raam staat toch open en er liggen er meer in de 
middenberm… WWJD? 

Receptie op de zaak. Verplicht nummer, maar de 
catering is prima verzorgd. Werkelijk fantastisch, wat een 
keuze in beroemde wijnsoorten! Ze hebben er alleen 
geen rekening mee gehouden dat de meeste 
medewerkers geen privé-chauffeur hebben. Nou ja, voor 
deze keer zal ik zelf wel 'bobben'… Kans 1 op 125.000 
dat ik straks moet blazen… WWJD? 

Een zaterdag in maart, belastingaangifte, stress… Achter 
je pc liggen links de bankafschriften en rechts je 
jaaropgave tussen alle paperassen. Eindelijk klaar – nu 
nog een (electronische) handtekening… ‘Hiermee 
verklaar ik dat ik bovenstaande gegevens naar waarheid 
beantwoord en ingevuld heb.’ ‘Eh, nou ja…, bijna 
helemaal’. WWJD? 

Bijbelstudieavond - Romeinen 13 is deze keer aan de 
beurt. ‘Een praktisch onderwerp,’ zegt iemand. ‘Uiteraard 
man, natuurlijk, zo klaar als een klontje. De overheid 
moet je onderdanig zijn. Belastingbetalen doen we 
allemaal, je aan de verkeersregels houden en een 
fatsoenlijk burger zijn, is nogal wiedes.’  

Of is het niet zo vanzelfsprekend? Is mijn geweten 
gewend geraakt aan grensoverschrijdend gedrag? Gaat 
er geen rood lampje meer op mijn ‘inwendige dashboard’ 
knipperen als ik op het punt sta iets te doen wat de Heer 
Jezus niet zou doen? ‘Of weet u niet, dat uw lichaam de 
tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God 
hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent voor een 
prijs gekocht, verheerlijk dan God in uw lichaam!’ (1 Kor. 
6:19,20). ‘Omdat ook Christus voor u geleden en u een 
voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen 
navolgt...’ (1 Petr. 2:21). 

Colofon Andries Loos 



VAN DE REDACTIE 
Dit is Gods vinger 

Nu het jaar ten einde loopt, is het goed na te 
denken over Gods vinger: over de hand van 
God, die met ons is geweest tot op heden. 
Wanneer wij onze hand in de Zijne leggen, 
kunnen wij ook met vertrouwen de toekomst 
tegemoet zien. Hoewel wij niet altijd precies 
kunnen zeggen: 'Dit is Gods vinger', is Hij 
toch constant werkzaam — zelfs al is het 
achter de schermen van alles wat er om ons 
heen gebeurt.  

Gods vinger wordt in de Bijbel gebruikt als 
symbool van Zijn macht. Wij zien dit zowel 
bij de schepping als bij de herschepping en 
het komende gericht: 

(1) De schepping. Hiervan zegt de 
psalmdichter vol bewondering: ‘Aanschouw 
ik Uw hemel, het werk van Uw vingers, de 
maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat 
is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het 
mensenkind, dat Gij naar hem omziet?’ (Ps. 
8:4-5). God is de Bouwmeester van het 
heelal en Zijn vingers hebben alles 
toebereid. Dat geldt ook voor ieder mens 
afzonderlijk. David zegt dat God hem in de 
schoot van zijn moeder heeft geweven en 
hem wonderbaar heeft toebereid (Ps. 
139:13-14). Jeremia gebruikt het beeld van 
de pottenbakker (Jer. 18). Wij zijn als leem 
in Zijn handen. 

(2) De verlossing. Helaas is de mens in de 
zonde gevallen. Door één mens is de zonde 
in de wereld gekomen en door de zonde de 
dood (Rom. 5:12). Wij hebben verlossing 
nodig, heil, redding, bevrijding. De exodus 
uit Egypte is een mooie illustratie hiervan. 
De verlossing, het heil des Heren trad daarin 
aan het licht (Ex. 14:13-14). Met een sterke 
hand leidde Hij Zijn volk uit Egypte (Ex. 
13:9). Bij de gebeurtenissen die daaraan 
voorafgaan, is ook weer sprake van Gods 
vinger. De plagen, de oordelen over Egypte, 
waren het werk van Zijn hand. Profetisch 
spreken ze van de oordelen die in de eindtijd 
de wereld zullen treffen (vgl. Openbaring). 

De wereld gaat ten onder, maar God verlost 
Zijn volk uit een boze en Godvijandige 
wereld. Hij brengt zelfs leven te voorschijn 
uit het stof van de dood. Dat is Gods vinger 
(Ex. 8:19). 

(3) De heiliging. Na de verlossing gaat God 
Zijn weg met het volk dat Hij voor Zichzelf 
heeft bestemd en geheiligd. Er is principiële, 
maar ook praktische heiliging. Het eerste 
zien wij in de geschiedenis van Israël bij de 
uittocht en het gebeuren bij de berg Sinai, 
het tweede is de uitwerking daarvan in de 
dagelijkse levenspraktijk. Mozes kreeg van 
de HERE de twee stenen tafelen, 
‘beschreven met de vinger Gods’ (Deut. 
9:10; 10:4). God deed alles wat nodig was 
om het volk te leiden aan Zijn hand. Maar als 
de wet van God niet in het hart staat 
gegraveerd (zoals bij Christus Zelf, Ps. 
40:9), blijft zij krachteloos. Daarom was er 
ook een beter verbond nodig, een nieuw 
verbond (Hebr. 8:10). Christus, die de wet 
heeft vervuld, wordt nu door de Geest van 
de levende God geschreven, niet op tafelen 
van steen, maar op tafelen van vlees in de 
harten (2 Kor. 3:3). Ben jij ook een brief van 
Christus? Dat is echte heiligmaking. 

(4) Het oordeel. God heeft het hele oordeel 
gelegd in handen van de Zoon (Joh. 3:35; 
5:22). Hij heeft Hem macht gegeven om 
gericht te houden, omdat Hij de Zoon des 
mensen is (Joh. 5:27). God zal op een dag 
(d.i. de dag van Christus) de wereld 
rechtvaardig oordelen door een Man, die Hij 
heeft aangewezen, waarvan Hij voor allen 
het bewijs geleverd heeft door Hem uit de 
doden op te wekken (Hand. 17:31). De 
vingers van een mensenhand, die koning 
Belsassar het oordeel aankondigden, waren 
daarvan een voorproef (Dan. 5:5,24). Wat is 
beter: Zijn machtige hand nu te ondervinden 
in redding en bevrijding (Luc. 11:20), of 
straks getroffen te worden door Zijn 
oordelen?  

Hugo Bouter 
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“Rechtstreeks” Jaargang 2, Nr. 12 december 2005 

God  

Dat is de grootste Persoon in hemel en op aarde. 
Hij is in dit bijbelvers Degene die handelt, die geeft, 
die liefheeft. Hij staat aan het begin van alle dingen, 
aan het begin van de schepping, aan het begin van 
de mensenwereld. De mens is immers geschapen 
naar Zijn beeld en gelijkenis. God is ook de 
Oorsprong van het heil in Christus, van onze 
verlossing. Hij is de Eerste, de Eeuwige, de Alfa en 
de Oméga.  

Alzó lief  

Het gaat om Gods liefde. Dat is de grootst denkbare 
toewijding en zelfopoffering die in het universum te 
vinden is. De liefde van God is met niets te 
vergelijken: het is geheel onbaatzuchtige liefde en 
overgave. God is licht, en God is liefde. Dat is het 
thema van Johannes in zijn eerste brief (1 Joh. 1:5; 
4:8,16). Licht en liefde zijn bij God altijd in 
evenwicht. Zijn heiligheid en gerechtigheid zijn niet 
in strijd met Zijn liefde, genade, barmhartigheid en 
mededogen.  

De wereld  

Dat is de mensenwereld, het grootste aantal 
mensen dat maar denkbaar is. Gods liefde geldt 
alle mensen, echter niet het boze, God vijandige 
wereldsysteem, dat wordt beheerst door de satan, 
de ‘overste van deze wereld’ (Joh. 12:31; 14:30; 
16:11; Ef. 6:12). Dit systeem is verder ontwikkeld na 
de zondvloed door de invoering van de afgoderij en 
het staat sindsdien tegenover de ene, ware God. 
De boodschap en de bediening van de verzoening 
geldt altijd individuele mensen, hoewel Israël als het 
volk van God een bijzondere plaats innam in het 
aanbod van Gods genade. Eerst de Jood, en dan 
de Griek.  

God stak in Christus Zijn hand uit naar de wereld 
van de mensen (en dat doet Hij nog steeds), echter 
niet naar de wereld als het systeem van de satan 
(dat heeft Hij nooit gedaan). Daarom geldt in dit 
opzicht voor ons ook het gebod: ‘Hebt de wereld 
niet lief, noch wat in de wereld is’ (1 Joh. 2:15). De 
bediening van de verzoening sluit de bediening van 
de apostelen in (2 Kor. 5), ja, de hele genadetijd 
waarin de blijde boodschap weerklinkt.  

God gaf  

Dat is de meest unieke daad die maar denkbaar is 
en waarin Zijn grote liefde tot uitdrukking kwam. 
God heeft gegeven: dat was een liefdedaad met 

geweldige gevolgen voor ons en voor de hele 
schepping, en dat tot in de verre toekomst. God is 
de grote Gever. God zij dank voor Zijn 
onuitsprekelijke gave (2 Kor. 9:15). Dat is de norm 
voor ons handelen als gelovigen: gevende en 
dienende liefde. Het kruis is het ultieme bewijs 
daarvan.  

Zijn eniggeboren Zoon  

Dat is de grootst denkbare gave, het kostbaarste 
dat God bezat. Eniggeboren betekent uniek (vgl. 
Gen. 22:2). Zijn eigen Zoon, de Zoon van de liefde 
van de Vader (Hand. 20:28; Kol. 1:13). God heeft 
zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor 
ons allen overgegeven (Rom. 8:32).  

Ieder die in Hem gelooft  

Dat is de meest aantrekkelijke voorwaarde die maar 
denkbaar is. Onze goede werken kunnen ons niet 
zalig maken. Door een blik op het kruis is er leven 
en heil. De behoudenis is op grond van geloof in de 
Gekruisigde en Zijn opstanding uit de doden.  

Niet verloren gaat  

Dat is de grootst denkbare gunst van God ten 
opzichte van verloren, zondige mensenkinderen. 
Voor eeuwig gered van de poel des vuurs en van 
het nimmer eindigende verderf in de buitenste 
duisternis.  

Maar eeuwig leven heeft  

Dat is het heerlijkste resultaat van het heil dat 
denkbaar is. Want het eeuwige leven is de Vader te 
kennen en de Zoon, in Zijn tegenwoordigheid te 
verkeren en Hem te aanbidden (vgl. Joh. 17:3). Het 
is de atmosfeer van de eeuwige heerlijkheid. Het 
eeuwige leven is ook het huidige bezit van de 
gelovige, die de Heilige Geest inwonend heeft (1 
Joh. 5:13). Hij is uit de dood overgegaan in het 
leven (Joh. 5:24).  

HET EVANGELIE IN EEN NOTENDOP 

“Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven  

heeft” (Johannes 3:16). 

 door: Hugo Bouter 
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Vraag van jeugdweekend:  
Wat wordt er bedoeld met scheppingsorde en wat heeft 
dat met kleding te maken?  

Antwoord:  
Met de scheppingsorde wordt bedoeld dat God in zijn 
schepping een bepaalde orde heeft ingesteld, dat wil 
zeggen dat Hij aan alles en allen een eigen plaats heeft 
toegekend. Als mensen die orde eigenmachtig gaan 
veranderen, of er geen rekening (meer) mee houden, 
loopt het op chaos uit.  
Een goed voorbeeld van de scheppingsorde is dat de man 
het hoofd is van de vrouw. Zo staat dat in 1 Korinthiërs 
11:3. God wil, dat in de zichtbare schepping, in de 
samenleving op aarde, man en vrouw laten zien welke 
plaats Hij aan ieder heeft toegekend. In het gedeelte dat in 
1 Korinthiërs volgt, geeft Hij daarvoor twee uiterlijke 
kenmerken: wel of geen hoofdbedekking en het dragen 
van kort of lang haar. Wel of geen hoofdbedekking staat in 
verband met (in het openbaar) bidden of profeteren (1 Kor. 
11:4-5). Kort of lang haar staat in verband met de natuur 
(1 Kor. 11:14-15) en is dus niet beperkt tot iets als bidden 
en profeteren, maar is altijd van toepassing. Bidden en 
profeteren zijn beperkt tot het moment waarop het 
plaatsvindt. In het dragen van kort haar door de man en 
het dragen van lang haar door de vrouw wordt al een 
duidelijk zichtbaar onderscheid tussen man en vrouw 
aangegeven.  
In dit onderscheid tussen man en vrouw speelt ook kleding 
een rol. In onze maatschappij wordt de vrouw 
gehersenspoeld om zich als een man te (gaan) gedragen. 
De vijand, de satan, zit erachter om de door God 
ingestelde scheppingsorde de nek om te draaien. Hij doet 
dit door in te spelen op de ontevredenheid die er vaak is 
over het feit van een vrouw te zijn, nadat hij de vrouw die 
ontevredenheid eerst heeft aangepraat.  
In een briefwisseling met een meisje schrijft Ingrid 
Trobisch haar: “Wanneer je het wezenlijke van jezelf meer 
in een broek voelt uitgedrukt, je daarin beter voelt, meer 
jezelf schijnt te zijn, dan vraag ik me toch af of je daarin 
ook niet een gebrek aan zelfrespect tot uitdrukking brengt. 
Zou je in het geheim vaak toch niet liever een jongen dan 
een meisje zijn?”  
Er kunnen zich best wel eens gelegenheden voordoen, 
waarbij een meisje of een vrouw een broek draagt, daar 
gaat het nu niet om. Het gaat om wat erachter zit, het 
motief, het waaróm van het dragen van een broek door 
meisjes. Als dat is, zoals aan dit meisje wordt geschreven, 
is het niet slechts een kwestie van kleding, maar een 
identiteitskwestie. Zo iemand wil zichzelf niet accepteren 
als vrouw en wíl zich dus ook niet zo kleden. God geeft 
aan wat voor vrouwen die belijden godvrezend te zijn, 
gepast is: waardige kleding met bescheidenheid en 

ingetogenheid (1 Tim. 2:9, 
10). Als een christenmeisje 
of christenvrouw de Heer 
vraagt op welke manier ze 
zich het meest aan dit 
bijbelvers houdt, zal ze 
daar zeker uitkomen. Ze zal 
zich kleden op een wijze 
die het verschil tussen man 
en vrouw duidelijk laat 
bestaan. Je zult toch ook 
wel erkennen dat het nogal 
eens moeilijk is om, als je 
een stel ziet lopen, te zien 
of het nu twee mannen zijn 
of een man en een vrouw? 

Zo mag het bij christenen niet zijn.  
Een aanvullende opmerking. In dit verband is het ook 
belangrijk voor een christin eraan te denken dat ze niet 
méér van haar lichaam prijs geeft dan voor een christin 
waardig en zedig is. Niemand zal ontkennen dat 
bijvoorbeeld een minirok of naveltruitje vrouwenkleding is. 
Maar is er iemand die wil verdedigen dat deze kleding een 
christin siert die een volgelinge van Christus wil zijn?  
Ik wil er met nadruk op wijzen dat ik met deze voor-
beelden geen kledingvoorschrift bedoel te geven. Ieder 
heeft in zijn of haar kledingkeuze een persoonlijke 
keuzevrijheid, waarover een ander niet mag heersen. Ik 
wil slechts aansporen tot het maken van een bewuste 
kledingkeuze in afhankelijkheid van de Heer. Het behoort 
een keuze te zijn die naar beste weten in 
overeenstemming is met de wil van de Heer, dus in 
overeenstemming met Gods Woord en passend voor de 
gelegenheid waar je bent. Dit geldt zowel voor vrouwen 
als voor mannen.  
In het bovenstaande heb ik enkele aanwijzingen vanuit 
Gods Woord willen geven die een hulp zijn bij het zoeken 
naar de wil van de Heer in deze dingen. Voor dit zoeken 
bid ik jullie wijsheid van boven toe (Jak. 3:17).  

NB. Op de valreep van de uitgave van dit nummer van 
Rechtstreeks las ik het volgende bericht op de 
internetnieuwsdienst NU.nl. Dat wil ik jullie niet onthouden.  

“RIJSWIJK 23 november 2005  - Bedrijven willen niet dat 
mbo-leerlingen een stage bij hen volgen als hun kleding 
niet deugt. Dat wil zeggen: een naveltruitje, een korte 
broek of heel lage heupbroek zijn taboe bij 60 procent van 
de praktijkopleiders. Ook een petje of zonnebril wijzen zij 
af. Dit blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum ECABO 
onder 1600 praktijkopleiders van leerbedrijven."  

Hoezo zou het uiterlijk niet belangrijk zijn voor een 
christen, als de wereld het al zo beoordeelt? 

REPLY 

Nieuw boek in bekende serie:  

‘Efeziërs’  
Een verklaring van Paulus’ brief speciaal voor jou’ (Rotsvast deel 5) door 
M.G. de Koning: 

Na Romeinen, 1 en 2 Korinthiërs en Galaten is nu ook deze dag-voor-
dag uitleg verschenen. Volg het leesprogramma en binnen 6 weken 
krijg je een prima overzicht van dit verheven bijbelboek! 

Isbn 90 808 867 34 Aantal blz.: 214. Prijs: € 6,50. 

Verkrijgbaar bij de webwinkel van Uitgeverij Daniël  

http://www.uitgeverijdaniel.nl of bij de boekhandel.  

Ger de Koning 
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We komen nu tot de twee groepen mensen 
(Openb. 7:9-12), die na de opname van de 
gemeente tot levend geloof in God komen en 
levend het vrederijk ingaan. Johannes ziet een 
ontelbaar grote menigte, dit keer niet uit Israël, 
maar uit alle volken van de aarde. Krijgen we geen 
warm hart als we lezen hoe plotseling veel 
mensen binnen het gezichtsveld komen, die in een 
relatie tot de troon van God en van het Lam 
staan? God heeft hen in de zwaarste tijd bewaard 
en hun de overwinning gegeven: ze zijn met witte 
kleren bekleed, het symbool voor hun reinheid en 
afzondering van het kwaad, en ze hebben 
palmtakken in hun handen, het teken van 
zegeviering en overwinning. Ze prijzen God en 
schrijven Hem en het Lam, dat op de troon zit, hun 
wonderbaarlijke verlossing toe. De troon is dus 
niet alleen een oordeelstroon voor de vijanden, 
maar ook een regeringstroon voor de gelovigen. 
Met deze lofzang voor God en het Lam stemmen 
ook de engelen, de oudsten (gelovigen) en de 
levende wezens in.  

Nu ontvangt Johannes van een van de oudsten 
verdere informatie over de mensen die tot deze 
grote volksmenigte behoren (Op. 7:13-17). Zij 
komen uit de grote verdrukking en zijn door het 
bloed van het Lam rein geworden, dat betekent 
dat zij – net zoals wij nu – vergeving van hun 
zonden ontvangen door het verlossingswerk van 
Christus. Ze worden gezien als in verbinding met 
de troon, terwijl zij God dag en nacht dienen in Zijn 
tempel. Dat betekent niet, dat deze mensen in de 
hemel zouden zijn, nee, ze bevinden zich op de 
aarde, maar ze staan in een hele nauwe relatie tot 
God, die zij priesterlijk dienen. God was en is het, 
die hen beschermt. Ze worden door God voor hun 
ontberingen in het verleden rijkelijk schadeloos 
gesteld, ja, God Zelf zal hen troosten, zoals 
iemand door zijn moeder getroost wordt.  

In Openbaring 7 gaat het om mensen die absoluut 
wedergeboren zijn. Van de verzegelden uit het 
volk Israël staat dat zij knechten van God zijn en 
van de grote volksmenigte lezen we dat ze hun 
kleren in het bloed van het Lam gewassen 
hebben. Zijn er dan ook mensen die levend het 
vrederijk binnengaan, zonder dat ze opnieuw zijn 
geboren? Ik denk van wel. We lezen dat in de 
verzen 45 en 46 van Psalm 18. Deze psalm van 
David gaat profetisch over de tijd wanneer de 
Messias de vijanden van het volk Israël op de 
knieën dwingt en God zijn volk tot "hoofd der 
natiën" (vs. 44) stelt. In die tijd zullen er mensen 
zijn, die gewillig Zijn heerschappij erkennen en 
Hem dienen. Maar er zullen ook mensen zijn, die 
zich alleen gedwongen aan Hem zullen 
onderwerpen. Ze worden in de verzen 45 en 46 
als “zonen van de vreemde” gekenmerkt, die zich 
alleen uiterlijk aan Hem onderwerpen, zonder dat 
hun harten veranderd zijn. Zover zij de 

heerschappij van Christus erkennen, kunnen ze 
levend in het vrederijk gaan.  

Maar wat het volk Israël betreft, daar hebben we 
duidelijke aanwijzingen voor dat alleen de 
rechtvaardigen – mensen die opnieuw geboren 
zijn – in het Rijk kunnen ingaan. "Uw volk zal 
geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos 
zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik 
geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn 
verheerlijking" (Jes. 60:21). Een ander vers dat 
bevestigt dat alle zondaars in Israël zullen sterven, 
is: “Want zie, Ik geef bevel, en Ik schud het huis 
van Israël onder al de volken, gelijk men met een 
zeef schudt, en geen steentje zal ter aarde vallen. 
Door het zwaard zullen zij sterven, al de zondaren 
van mijn volk, die zeggen: Gij moogt het kwaad 
niet nader brengen en het ons niet tegemoet 
voeren” (Amos 9:9, 10).  

Wat de volken betreft, hebben we al gezien, dat zij 
bij het oordeel van de levenden (Matth. 25:31vv) 
voor de troon van de Heer Jezus zullen 
verschijnen en naar hun houding tegenover de 
broeders van de Heer Jezus, d.i. tot het volk 
Israël, geoordeeld worden. Misschien is dat de tijd, 
dat de verzen uit Jesaja 66:18–20 in vervulling 
gaan. Hier zien we dat de volken niet alleen 
verzameld worden, maar dat er van degenen die 
niet onder het oordeel gevallen zijn, gezonden 
worden tot hen, die in deze tijd nog niet van God 
hebben gehoord en Zijn heerlijkheid nog niet 
hebben gezien. Zij zullen hun de heerlijkheid van 
God verkondigen. Dat betekent dat zulke mensen 
die nog niet van Hem gehoord hebben, zich dan 
alsnog kunnen bekeren. Als antwoord daarop 
zullen deze volken de nog bij hen overgebleven 
Joden naar Jeruzalem brengen, opdat God ook uit 
hen sommigen neemt, die Hij tot priesters en 
Levieten maakt.  

Afgezien van hen die levend het vrederijk 
binnengaan, worden natuurlijk veel mensen 
gedurende het vrederijk geboren en ook zij worden 
als zondaars geboren en moeten zich bekeren. 
Dat betekent dat het evangelie van de verlossing 
door het bloed van Christus tijdens de gehele duur 
van het vrederijk verkondigd zal worden.  

1000 JAAR VREDE Werner Mücher 
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EXODOS 

Voorgeschiedenis  

De modale Bijbellezer herkent in het Griekse 
woord exodos de naam van het tweede 
Bijbelboek. De boven-modale Bijbellezer weet 
daarnaast dat dit woord ‘uittocht’ betekent en dat 
het verwijst naar de Uittocht van het volk Israël uit 
Egypte.  

Het woord exodos betekent letterlijk ‘uit-weg’, en 
was in heidense Griekse teksten allereerst een 
aanduiding voor een letterlijke uitgang, een deur of 
een riviermonding. Het kon ook de overdrachtelijke 
betekenis van ‘vertrek’, ‘uit-gaan’, ‘ontsnapping’ of 
zelfs van een ‘verbanning’ hebben - een 
gedwongen ‘uittocht’ uit het vaderland. Daarnaast 
treffen we het aan als een woord dat de ‘afloop’ 
van een strijd of zelfs de ‘ontbinding’ van een 
huwelijk aanduidde.  

In heidense teksten wordt het echter hoogstzelden 
gebruikt als aanduiding van het ‘levenseinde’. Pas 
in Joodse en christelijke teksten komen we die 
laatste betekenis tegen.  

Het Nieuwe Testament  

In het Nieuwe Testament wordt exodos gebruikt 
als aanduiding van de Uittocht uit Egypte in 
Hebreeën 11:22 (‘Door [het] geloof maakte Jozef 
bij zijn levenseinde melding van de uittocht van de 
zonen van Israël en gaf bevel aangaande zijn 
gebeente’).  

Daarnaast komen we het twee keer tegen als 
aanduiding van het ‘levenseinde’. In Lukas 9:30-31 
zien we dat tijdens de verheerlijking op de berg 
Mozes en Elia in heerlijkheid verschenen en met 
Christus ‘over Zijn uitgang spraken die Hij zou 
volbrengen in Jeruzalem’. Hier is exodos het 
woord waarmee het einde van Christus’ aardse 
leven wordt aangeduid.  

Ook de apostel Petrus heeft het woord in de mond 
genomen. In zijn tweede brief schrijft hij: ‘Ik zal mij 
echter beijveren, dat u zich ook telkens na mijn 
heengaan deze dingen kunt herinneren’ (2 Petr. 
1:15).  

Juist omdat het woord exodos in het Oude 
Testament ongeveer zeventig keer voorkomt als 
aanduiding van de Uittocht uit Egypte en in het 
Nieuwe Testament eenmaal van de drie keren dat 
we het aantreffen, is het de moeite waard te 
onderzoeken of het mogelijk is ook de beide 
overige nieuwtestamentische plaatsen met de 
Uittocht in verband te brengen. Dat kan heel goed 
via de weg van de typologie.  

De Israëlieten moesten Egypte verlaten omdat in 
dat land niets was dat paste bij hen als volk van 

God. Pas daarna konden zij lofzingen (Ex. 15). 
Ook voor ons als hemels volk van God is er in het 
wereldsysteem geen plaats. Hoe religieus de 
wereld zich ook voordoet, zij kan per definitie geen 
voedsel bieden dat aan de geestelijke behoeften 
van vernieuwde, verloste mensen tegemoetkomt. 
Niets in Egypte (de wereld als systeem) geeft ons 
aanleiding tot lofprijzing.  

Het was dan ook juist in Jeruzalem, destijds de 
meest religieuze stad ter wereld, vanwaaruit de 
Heer Zijn ‘uittocht’ heeft volbracht. Dat deed Hij 
door Zijn dood. Christus is door te sterven als de 
ware Mozes Zijn volk voorgegaan. Israël was tot 
Mozes gedoopt ‘in de wolk en in de zee’ (1 Kor. 
10:2). Wij zijn tot Christus Jezus, d.w.z. tot Zijn 
dood gedoopt (Rom. 6:3). Hebben wij dan niet alle 
aanleiding tot een lofzang voor Hem die ons als 
Overwinnaar uit het wereldsysteem verlost heeft, 
en ons is voorgegaan naar de hemelse 
heerlijkheid?  

Ook Petrus zal niet zonder reden zijn heengaan uit 
dit leven als een exodos hebben aangeduid. Hij 
wist dat hij binnenkort zelf zou afreizen uit 
‘Egypte’, de plaats waar lijden en dood het einde 
lijken te zijn van alle mensen, naar zijn 
uiteindelijke vaderland, de hemelse heerlijkheid. 
Hij was ooit zelf ooggetuige geweest van de 
majesteit van de Heer Jezus Christus, toen Mozes 
en Elia op de berg met Christus spraken over de 
exodos die Hij zou volbrengen te Jeruzalem. Juist 
dat herinnert Petrus zich wanneer hij aan zijn 
eigen naderend levenseinde denkt. Wat een 
geweldig vooruitzicht had hij!  

Laten ook wij ons, conform de wens van de 
apostel, telkens die dingen herinneren!  
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DAVID BEZOEKT HET  
LEGER VAN ISRAËL  
 

1 Samuël 17 vers 1-30 
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De Filistijnen trekken hun leger samen om tegen 
Israël te strijden. Daarop verzamelen ook Saul en 
zijn mannen zich tot de strijd. De Filistijnen 
beginnen eerst met een psychologische 
oorlogsvoering. Zij hebben een wapen in de 
strijd, waardoor zij Israël angst willen aanjagen. 
En dat lukt goed. Veertig dagen lang (vs. 16) 
komt er een man naar voren van goed drie meter 
lang, voorzien van een indrukwekkende 
wapenuitrusting. Veertig is het getal dat een 
periode van beproeving aangeeft. Zo werd Israël 
veertig jaar lang in de woestijn door de Heer op 
de proef gesteld om te zien wat er in het hart van 
het volk was (Deut. 8:2). Dat is wel duidelijk 
geworden ook.  

Ook door het optreden van Goliath gedurende 
deze veertig dagen wordt duidelijk wat er in het 
hart van het volk is. Uitdagend verschijnt deze 
man elke morgen en elke avond en spreekt zijn 
tartende woorden. En telkens als hij verschijnt 
vlucht het volk. Waar is nu hun koning, de man 
die met kop en schouders boven het volk uitstak? 
Ook de drie oudste zonen van Isaï zijn Saul 
gevolgd in de strijd. Dat waren toch ook geen 
kleine jongens (16:7). Maar wat waren zij in staat 
uit te richten tegen deze reus?  

Dan verschijnt David op het toneel. Hij wordt door 
zijn vader met wat voedsel naar zijn broers in het 
leger gestuurd. Dit is een prachtige heenwijzing 
naar het zenden van de Heer Jezus door zijn 
Vader naar zijn broeders (Israël) en de wereld 
(vol met mensen die in angst waren voor de 
duivel, Hebr. 2:14,15). Het is ook mooi eraan te 
denken dat David ook een beeld is van iemand 
die in het geloof een opdracht van God gaat 
vervullen. Elk kind van God dat het werk van God 
aan het hart gaat, mag strijders in het koninkrijk 

van God die in de frontlinie staan, zowel 
materieel als ook geestelijk voorzien van wat 
kracht geeft voor de strijd. Een pakje met wat 
eten of een kaart met bemoedigende woorden 
zijn al vaak voor eenzame strijders een grote 
bemoediging geweest.  

David gaat er niet zomaar vandoor. Hij zorgt 
ervoor dat de schapen waar hij op moet passen 
onder de hoede van een ander blijven. Hij komt in 
het leger op het moment dat de Filistijn zich weer 
vertoont en hij hoort wat deze zegt. De Israëlieten 
stoten elkaar aan en vertellen elkaar wat Saul 
heeft beloofd aan wie Goliath verslaat. Dan 
mengt David zich in het gesprek. Hij spreekt een 
andere taal en heeft het over ‘deze onbesneden 
Filistijn, die de slagorden van de levende God 
hoont’. Deze geloofstaal was nog niet in het leger 
van Gods volk gehoord. Het is een taal die niet 
wordt begrepen door zijn broers. Zij maken hem 
uit voor een overmoedige jongen. Grote 
beschuldigingen krijgt David naar zijn hoofd 
geslingerd.  

David gaat er niet op in. Hierin lijkt hij weer veel 
op de Heer Jezus, die kwam tot het zijne, en de 
zijnen hebben Hem niet aangenomen (Joh. 1:11). 
Jozef en Mozes hebben dezelfde behandeling 
van hun familie en volk ontvangen (Hand. 7). Wie 
zich voor Gods volk wil inzetten, moet niet 
rekenen op een hartelijke ontvangst. Maar alleen 
als er geloof is dat Gods eer gemoeid is met wat 
de vijand, de duivel, Gods volk wil aandoen, kan 
de opdracht tot een goed einde worden gebracht. 
Het verslaan van Goliath moet nog gebeuren. 
Maar de voorbereiding daarvoor is in volle gang. 
Iemand die de vijand wil verslaan en Gods volk 
uit de greep van angst wil bevrijden, moet in staat 
zijn alle onbegrip en onrechtvaardige 
beschuldigingen te verdragen.  

Lees nu nog een keer 1 Samuël 17:1–30.  

Dank of bid voor wat de Heer in dit gedeelte 
tegen je heeft gezegd, waarin Hij je heeft 
aangesproken. Je kunt bijvoorbeeld als volgt 
beginnen en dat zelf aanvullen:  

Heer, al is de vijand nog zo machtig en maakt hij 
nog zoveel indruk, zodat velen door angst 
verlamd worden en niet meer kunnen strijden, U 
bent de God van uw volk. Voor U en uw volk wil 
ik gaan.  

Ger de Koning 

“Neem toch voor uw broeders. … 
Gij moet gaan zien hoe uw broeders het maken.” (1 Samuël 17 vers 17, 18). 



VAN DE WERKVLOER 
 

VERSLAAFD 
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John Bax 

“De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de 
duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op de dag, 
welvoeglijk wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in 
ontuchtigheden en uitspattingen, niet in twist en jaloersheid; maar doet de Heer Jezus 
Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees om aan begeerten te voldoen.” 

(Romeinen 13:12-14)  

Simon (niet zijn echte naam) was 30 jaar in de 
macht van alcohol. Hier is zijn getuigenis: 
‘Ongeveer 30 jaar ben ik verslaafd geweest aan 
alcohol, een verslaving die geleidelijk ontstaan is, 
zonder dat ik het door had. Ik heb een christelijke 
opvoeding gehad, maar op mijn 12e begon ik met 
vrienden flessen bier te stelen. Zo begon het: 
stelen en drinken.  

Van huis uit had ik dat helemaal niet geleerd. Mijn 
vader was destijds zelfs voorzitter van de 
geheelonthoudersvereniging. Voor mijn besef heb 
ik een heel goede jeugd gehad, daar lag het niet 
aan. Maar ik wilde gewoon doen wat God voor ons 
verboden had. Dat was op dat moment toch veel 
leuker. Ik wist niet dat dit mij ten val zou brengen.  

Ik dwaalde steeds verder af. Op mij 21e ging ik het 
huis uit en trouwde. Ik ging minder drinken dankzij 
de sociale controle. Maar omdat ik meer ging 
werken, verdiende ik meer en gaf meer uit aan 
drinkpartijen. Jaren later kreeg ik een baan met 
wisselende diensten, had meer vrij overdag en 
gebruikte die tijd ik om wat bij te verdienen. Het 
geld zette ik om in alcohol. Mijn gezinsleven 
ontwrichtte en er kwamen strubbelingen. Dit heeft 
zo'n 18 jaar geduurd. Een scheiding was 
onvermijdelijk. Ik dacht alleen maar aan mijzelf en 
helemaal niet aan God of aan mijn vrouw en 
kinderen. De alcohol had mij in zijn macht. Er 
braken tijden aan van depressie, die ik met alcohol 
bluste. In een roes deed ik verkeerde uitspraken 
en dingen. Heel wat keren heb ik in het ziekenhuis 
gelegen, tot twee keer toe op een afkickafdeling 
voor alcohol. Er is in die jaren heel wat mis 
gegaan.  

Op een braderie in de zomer liep ik langs de 
kraampjes en zag daar iemand met kalligrafie een 
tekst schrijven. Dit greep mij aan en het heeft 
diepe indruk op mij gemaakt. Het was het begin 
van een omkering in mijn leven. Hij schreef het 
gedicht ‘De voetstappen aan het strand’, dat velen 
wel kennen (zie hiernaast). Niet lang daarna kwam 
ik tot inkeer. Het was alsof God mij uit het café 
kwam halen. Ik stond aan de bar en ik zei tegen de 
kastelein: ‘Het is genoeg, ik stop er mee’. Vanaf 
dat moment heb ik niet meer gedronken. Ik had 
het verlangen te leven op de manier, zoals de 
Bijbel dit beschrijft. Toen begon ik te lezen over 
het leven en sterven van de Heer Jezus en over 
Zijn liefde voor al de mensen. Ik kwam zover dat ik 
Hem aannam als mijn Heer en Heiland.  

Ik leef nu zonder angst en vrees. De Heer Jezus 
heeft mij welgedaan en al mijn zonden weggedaan 
door Zijn kostbaar bloed. Ik ben weer hertrouwd 
met mijn (ex)vrouw. Ik wandel nu samen met de 
Heer aan mijn zijde. Ik heb de keuze gemaakt om 
God te dienen en voor de Heer Jezus te leven  

Ik ben een aantal jaren behulpzaam geweest in de 
Stichting ‘In de Vrijheid’. Ik heb er veel geleerd en 
veel mogen zien van Gods rijke genade voor 
verloren mensen zoals ik. Nu ben ik samen met 
mijn vrouw textiel gaan bedrukken, van alles wat 
maar te drukken viel. Maar ook hier kwam de Heer 
mij tegen: ‘Weg met de verkeerde teksten en 
reclame-boodschappen’. De Naam van de Heer 
Jezus moet grootgemaakt worden. Ik druk nu 
geselecteerde textiel en christelijke prints. Want 
het is toch de Heer Jezus, en niet Nike, Kappa of 
Adidas die de eer toekomt. Door het werk van de 
Heer Jezus heeft God een omkeer in mijn leven 
gebracht, waardoor ik Hem kan loven en prijzen.  

“En wordt niet dronken van wijn, waarin 
losbandigheid is, maar wordt vervuld met de 
Geest, en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw 
hart tot de Heer en dankt te allen tijde voor alles 
de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus 
Christus” (Ef. 5:18-20).  
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DE BEPROEFDE(N) 

In Genesis 13 was voor Lot en Abraham het 
moment van beproeving aangebroken. De Here 
zou de ‘beproefde’ openbaar maken. Nu zou 
blijken wat er in het hart van Abraham en Lot 
leefde. Wie zou in deze conflictsituatie geestelijk 
reageren en wie niet? In conflictsituaties wordt 
duidelijk hoe onze gezindheid is. In Genesis 13 
ontstond er twist tussen Abraham en Lot, tussen 
de herders van Abrahams vee en de herders van 
Lots vee.  

In de gemeente te Korinthe twistte men over van 
alles en nog wat. Waarom is niet altijd alles pais en 
vree onder gelovigen? Waarom altijd dat getwist en 
geruzie onder elkaar? Waarom moeten er sekten 
onder ons zijn? Opdat de beproefden onder ons 
openbaar worden (1 Kor. 11:19)! De Korinthiërs 
waren zo vleselijk dat sekten onder hen niet 
konden uitblijven. In de voetnoot van de 
Telosvertaling staat dat de grondbetekenis van het 
woord sekte ‘keuze’ is, in de zin van een gekozen 
favoriete (meest eigenwillige) mening (vgl. Gal.  

5:20 en 2 Petr. 2:1). Er zijn in de brieven aan de 
Korinthiërs veel voorbeelden op te sommen van 
eigenwillige meningen, die de Korinthiërs erop 
nahielden. Eén voorbeeld: In de gemeente te 
Korinthe had men een meningsverschil over de 
hoofdbedekking van de vrouw. Behoorde de vrouw 
zich nu wel of niet het hoofd te bedekken als ze 
bad of profeteerde? Er waren er die zeiden: ‘Ja, 
dat behoort’, en er waren er die zeiden: ‘Nee, dat is 
helemaal niet nodig’. Wie had er nu gelijk? Zeg jij 
het maar, Paulus! In 1 Korinthiërs 11:2-16 
doorbreekt Paulus de patstelling. Hij doet dit op 
een dusdanige wijze, dat voor iedereen duidelijk 
moet zijn dat een biddende of profeterende vrouw 
zich het hoofd behoort te dekken. Met gezag had 
de apostel gesproken. Duidelijk toch? Nee, 
schijnbaar niet! Er waren er die het met het betoog 
van Paulus helemaal niet eens waren: Daar heb je 
weer zo’n brief van Paulus; dat klinkt allemaal 
gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijk 
optreden is zwak en zijn spreken verachtelijk! (vgl. 
2 Kor. 10:10). Paulus kende zijn pappenheimers; 
hij wist dat hij op tegenstand zou stuiten. Hij sloot 
deze kwestie dan ook af met de woorden: ‘Maar 
als iemand (hierover) meent te moeten twisten, wij 
hebben zo’n gewoonte niet, en evenmin de 
gemeenten van God’ (1 Kor. 11:16). Paulus zette 
er een punt achter. Einde discussie!  

Velen echter zien de punt die Paulus erachter heeft 
gezet voor een komma aan. Het gevolg: de 
discussie en het getwist is weer in alle hevigheid 
opgelaaid. Dit is maar één voorbeeld dat voor 
sektevorming zorgde in de gemeente te Korinthe, 
en helaas ook in veel gemeenten vandaag de dag. 
Wie waren volgens jou de beproefden in deze 
kwestie? Als je het weet mag je het zeggen!  

EEN SCHOUWSPEL  

Er kunnen dus vele redenen zijn waarom broeders 
met elkaar gaan twisten. In Genesis 13 ging het 
om het land. In Genesis 13:7 staat iets 
opmerkelijks: ‘De Kanaänieten nu en de 
Perizzieten woonden toen in het land’. Als 
broeders met elkaar twisten zijn er altijd 
toeschouwers. Paulus zegt: ‘Want wij zijn een 
schouwspel geworden voor de wereld en voor 
engelen en voor mensen’ (1 Kor. 4:9). Waarom 
behoort een vrouw een macht op haar hoofd te 
hebben? Ter wille van de engelen. Zij zijn 
toeschouwers van de veelvoudige wijsheid van 
God, die door de gemeente bekendgemaakt wordt 
(zie 1 Kor. 11:10; Ef. 3:10).  

De Heer Jezus heeft een nieuw gebod ingesteld: 
dat we elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft 
liefgehad (Joh. 13:34). In vers 35 zegt Hij 
vervolgens: ‘Hieraan zullen allen weten dat u Mijn 
discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt’. Zijn 
deze woorden goed tot ons doorgedrongen? Zijn 
we ons ervan bewust dat we een schouwspel zijn; 
dat allen naar ons kijken? Abraham was zich er 
goed van bewust dat er toeschouwers waren. Dus 
zei hij tot Lot: ‘Laat er toch geen twist zijn tussen 
mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, 
want wij zijn mannen broeders’. Het woordje ‘dus’ 
waar vers 8 mee begint is veelzeggend. Het slaat 
terug op het laatste gedeelte van vers 7. Abraham 
zei: Wat moeten deze Kanaänieten en Perizzieten 
wel van ons denken als ze zien dat wij, mannen 
broeders, twisten. Wat een getuigenis! Dus laat er 
geen twist zijn tussen mij en u.  

GEESTELIJK  

Deze woorden laten zien dat Abraham degene was 
die geestelijk was in dit conflict. Het was Abraham 
die voorstelde het conflict te beëindigen. Het 
initiatief om naar een vreedzame oplossing te 
zoeken ging ook van hem uit, en niet van Lot. ‘Ligt 
het gehele land niet voor u open? Scheid u toch 
van mij af; hetzij naar links, dan ga ik rechts, hetzij 
naar rechts, dan ga ik links’ (vs. 9). Bij dit voorstel 
komt duidelijk tot uitdrukking dat Abraham 
geestelijk gezind was. Abraham gaf Lot de eerste 
keuze. Hij mocht het zeggen.  

Abraham had het volledige recht om als eerste te 
kiezen. Hij was de oudste van de twee. Hij was 
door de Here geroepen naar Kanaän te gaan. De 
Here was aan hém verschenen, en niet aan Lot. 
Lot was slechts een meeloper. Als het op kiezen 
aankwam, kon Abraham alle rechten laten gelden. 
Abraham deed echter wat de vleselijke Korinthiërs 
niet konden: hij leed liever onrecht. Hij liet zich 
liever te kort doen (zie 1 Kor. 6:1-9). Hoe staat het 
met jou? Ben jij iemand die op zijn rechten staat, of 
lijd je liever onrecht? Als je afziet van je rechten en 
je er voor kiest om je liever te kort te laten doen, 

WEES GEEN MEELOPER 
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De geschiedenis van Abraham en Lot in Genesis 12 en 13 

Peter Cuijpers 
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brengt dat een stukje lijden met zich mee. Als je 
gelijk hebt, en je het recht aan je zijde hebt, doet 
het pijn als de ander met jouw rechten aan de haal 
gaat. Onze (oude) natuur verzet zich daartegen. 
Als we ergens niet tegen kunnen, is het onrecht. 
Vooral als het onszelf treft! Wat zou er echter van 
ons terecht zijn gekomen als de Heer Jezus op Zijn 
rechten was gaan staan!?  

VLESELIJK 

Abraham had de proef  
glansrijk doorstaan, nu 
was Lot aan de beurt: 
‘Toen sloeg Lot zijn 
ogen op en zag, dat 
de gehele streek van 
de Jordaan rijk aan 
water was’. ‘Dus koos 

Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan, en 
Lot brak op naar het oosten; en zij scheidden van 
elkander’ (vs. 10a,11).  

Als Lot een béétje respect had gehad voor zijn 
oude(re) oom, had hij gezegd: Nee, de keuze is 
aan u. Kiest u eerst maar; hetzij naar links, dan ga 
ik rechts, of omgekeerd! Dat zou geestelijk zijn 
geweest. Maar Lot was niet geestelijk gezind. Hij 
liet zich door zijn vlees leiden. Hij was vleselijk en 
wereldsgezind. Later zou blijken hoe lief Lot de 
wereld had. Sodom werkte als een magneet op 
hem. Hier in Genesis 13:12 sloeg Lot zijn tenten op 
tot bij Sodom. In Genesis 14:12 woonde hij in 
Sodom en zijn tent had hij verruild voor een huis. 
Dat wil zeggen dat hij zijn vreemdeling- en 
bijwonerschap had opgegeven. In Genesis 19:1 
zien we Lot zitten in de poort van Sodom. Hij had 
zich een plaats verworven in het stadsbestuur van 
Sodom. De keuze(s) die Lot maakte, openbaarde 
wat er in zijn hart leefde: liefde voor de wereld.  

‘Want al wat in de wereld is: de begeerte van het 
vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed 
van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de 
wereld’ (1 Joh. 2:16).  

Het was de hoogmoed van het leven dat hij als 
eerste koos en de keuze niet aan zijn oom 
Abraham overliet. Toen Lot zijn ogen opsloeg, zag 
hij een zeer vruchtbare en begeerlijke streek. Zijn 
ogen en zijn vlees konden zich geen betere plaats 
wensen. Dus koos Lot voor zich de gehele streek 
van de Jordaan (vs. 11a). Ook hier weer dat 
woordje ‘dus’. Alsof het de normaalste zaak van de 
wereld was. En zo was het ook in de ogen van Lot. 
De keuze die Lot moest maken was niet zo 
moeilijk, hij zou wel niet goed bij zijn hoofd zijn 
geweest als hij deze keuze niet had gemaakt. Ja, 
zó kijkt de wereld tegen deze keuze aan (en Lot 
was wereldsgezind).  

Mozes koos op een gegeven moment voor het volk 
van God. Hij gaf er de voorkeur aan met het volk 
van God slecht behandeld te worden, boven een 
tijdelijke genieting van de zonde; en de smaad van 
Christus achtte hij groter rijkdom dan de schatten 
van Egypte (Hebr. 11:25,26). Elke willekeurige 
Egyptenaar zou Mozes voor gek hebben verklaard. 
Ja, voor de wereld was hij een dwaas, maar voor 
God een geloofsheld. Want het was het geloof (het 
vertrouwen op God) dat zijn keuze bepaalde. Hij 
zag op de beloning die God voor hem had 

weggelegd. Door het geloof verliet Mozes het land 
Egypte. Egypte is een beeld van de wereld. De 
wereld met al zijn schatten, rijkdommen, wijsheden 
en zonden. Het kon hem allemaal gestolen 
worden. Mozes zag op de beloning.  

Zo was het ook met Abraham. Lot had zijn oog 
laten vallen op de stad Sodom, hoewel de mannen 
van Sodom zeer slecht en zondig waren tegenover 
de Here. Abraham had zijn oog gericht op de stad 
die de fundamenten heeft, waarvan God 
Ontwerper en Bouwmeester is (Hebr. 11:10). Het 
hart van Lot lag in Sodom, het hart van Abraham in 
de hemel (vgl. Matth. 6:19-21). Waar heb jij je oog 
op laten vallen? Waar ligt jouw hart?  

OBSTAKELS 

De Here had na Sichem (Gen. 12:7) niet meer tot 
Abraham gesproken. Nu Lot van het toneel was 
verdwenen, kon God de draad met Abraham weer 
oppakken. God ging met Abraham verder waar Hij 
begonnen was: ‘Het gehele land, dat gij ziet, zal Ik 
u en uw nageslacht geven. En Ik zal uw nageslacht 
maken als het stof der aarde’ (Gen. 13:14-17).  

Zoals reeds opgemerkt: God heeft een plan met 
ons leven. Hij heeft ons met een doel geroepen. Hij 
wil niet dat we doelloos door het leven gaan. In het 
leven van Abraham zien we hoe de Here met hem 
tot Zijn doel komt. Er moeten echter vaak obstakels 
worden verwijderd die dit doel in de weg staan. 
Hier hebben we twee obstakels gezien: Terach, 
Abrahams vader, en Lot, Abrahams neef. De een 
moest sterven, de ander moest van Abraham 
worden gescheiden.  

Later zien we nog meer van die obstakels: Hagar 
en Ismaël, zij liepen God voor de voeten en 
moesten uiteindelijk verdreven worden (Gen. 
21:821). Het kan zijn dat er mensen in onze 
omgeving zijn, die het doel dat God met ons leven 
heeft in de weg staan. Familie, vrienden, broeders 
of zusters, etc. In het leven van Abraham kunnen 
we precies nagaan welke personen het doel van 
God met Abraham in de weg stonden. In ons eigen 
leven is dat vaak een stuk moeilijker. Achteraf (na 
jaren) zien we dat bepaalde gebeurtenissen in ons 
leven moesten plaatsvinden. Misschien dat we het 
overlijden van onze vader of moeder dan beter 
kunnen plaatsen. Of een vriendschap waarvan je 
dacht dat er nooit een einde aan zou komen. 
Broeders en zusters die zich van je hebben 
gescheiden. Soms laat de Heer ons in dit leven al 
zien waarom bepaalde zaken moesten gebeuren, 
maar vaak blijven we met vraagtekens achter. Een 
ding is zeker: God gaat met ieder van ons een 
weg. De vraagtekens die we hebben, zullen straks 
als we bij de Heer zijn worden weggenomen. Dan 
zullen de waarom’s beantwoord worden met de 
daarom’s! ‘Hij die een goed werk in u begonnen is, 
zal het ook voltooien tot op de dag van Christus 
Jezus’ (Fil. 1:6)  

VREEMDELINGEN EN BIJWONERS 

‘Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen 
bij de terebinten van Mamre, bij Hebron, en hij 
bouwde daar een altaar voor de Here’ (Gen. 
13:18).  

Abraham vertrok van Bethel, de plaats waar zijn 
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tent het eerst gestaan had, 
naar de terebinten van 
Mamre bij Hebron. Bethel 
betekent ‘huis van God’. 
Als broeders met elkaar 
twisten, is het afgelopen 
met het getuigenis. Twist 
veroorzaakt scheiding 
onder broeders. Daar waar 

sprake is van twist en scheiding onder broeders, 
verliest het huis van God haar karakter. De Heer 
neemt daar de kandelaar van zijn plaats weg (vgl. 
Openb. 2:5). Hoe kostbaar zo’n plaats voor ons mag 
zijn, en hoeveel goede herinneringen we ook mogen 
hebben aan Bethel, deze plaats had als getuigenis 
afgedaan! Abraham vertrok naar een andere plaats. 
Hij sloeg zijn tenten op en ging wonen bij de 
terebinten van Mamre, bij Hebron. Abraham verbleef 
als vreemdeling in het land van de belofte als in een 
vreemd land en woonde in tenten (Hebr. 11:9). Hij 
was een vreemdeling en bijwoner en werd 
gekenmerkt door de ‘tent’ en het ‘altaar’. De tent, een 
tijdelijk onderkomen, spreekt van zijn vreemdeling- en 
bijwonerschap. Abraham leefde in tenten, want hij 
verwachtte de stad die de fundamenten heeft, 
waarvan God Ontwerper en Bouwmeester is (Hebr. 
11:10). En Abraham had een altaar. Het altaar 
spreekt van aanbidding en gemeenschap met God. 
Meer had Abraham niet nodig!  

Als we vers 18 samenvatten, kunnen we zeggen: 
Losgemaakt van de vleselijke en wereldsgezinde Lot, 
verbleef Abraham als vreemdeling in het land van de 
belofte. Hij woonde in tenten, want hij verwachtte de 
stad die de fundamenten heeft, waarvan God 
Ontwerper en Bouwmeester is. Hij woonde bij de 
terebinten van Mamre (d.i. ‘kracht’). Zijn kracht lag in 
de afzondering van de wereld en in de gemeenschap 
met de Here (Hebron betekent ‘gemeenschap’). Een 
gemeenschap die gegrond was op het (brand)offer 
van Christus (het altaar), en verwezenlijkt door het 
geloof (Hebr. 11).  

We hebben nagedacht over een episode uit het leven 
van Abraham en Lot. De geschiedenis gaat echter 
verder. Met pieken en dalen is het met Abraham 
bergopwaarts gegaan. Het hoogtepunt vinden we 
boven op de berg Moria (Gen. 22). Met Lot is het 
alleen maar bergafwaarts gegaan. Het dieptepunt van 
zijn leven vinden we in Genesis 19: in dronken 
toestand pleegde hij incest met zijn dochters. Als we 
het einde (de afloop) van hun wandel beschouwen 
(Hebr. 13:7), mogen we het geloof van Abraham 
navolgen. Lot was weliswaar een gelovige, een 
rechtvaardige (2 Petr. 2:7,8), maar van geloof in de 
zin van geloofsvertrouwen of geloofsgehoorzaamheid 
is in zijn leven weinig te bespeuren. Laten we ons dan 
ook maar aan Abraham, de vriend van God, 
spiegelen en uitkijken dat we niet als Lot in Sodom 
(de wereld) terechtkomen. Als men eenmaal in 
Sodom zit, komt men er heel moeilijk uit. Dan is er 
bovennatuurlijke kracht voor nodig om ons er weer uit 
te trekken (Gen. 19:16). Maar zover willen we het 
toch niet laten komen!?  

Colofon 
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